بدعة من الكبائر
ألمـــــــة واحـــــــدة
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ا���س��ت��غ��رب م��رج��ع د���س��ت��وري ب��دع��ة جم��ل�����س ال�����وزراء مب��واف��ق��ة
جم��م��وع اع�ضائه وتوقيعهم ،م���ؤك��داً �أن ذل��ك م��ن الكبائر بحق
الد�ستور واالنتظام العام للدولة ،لأن الد�ستور وا�ضح متاماً ،يف
طريقه وحتديد �آلية عمل جمل�س الوزراء ،وال يجوز �شله ب�أي �شكل
من الأ�شكال �سواء كان هناك فراغ رئا�سي �أم مل يكن ،وخ�صو�صاً �أن
�صالحيات الرئا�سة �صارت حمددة بعد الطائف.
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مـاذا بعد إبـادة األشــوريــين؟

هل ينفجر شمال أفريقيا
وأوروبا بالبارود الليبي؟
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يفرض
الجنون اإلقليمي ِ
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التعقل اللبناني

4
«منتدى العدالة لفلسطين الدولي»
 6تعبير عن موقع فلسطين في وجدان شرفاء األمة
هل يبدأ حلفاء دمشق
باجراءاتهم ضد تركيا؟

8
إميل لحود يتذكر
9

5
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السعودية :االنكفاء الى الداخل

2

أحــداث

االفتتاحية

وكأن قدرنا في هذه
المنطقة دفع الفواتير
دائمًا عن العالم
وتوازناته
بعد �س���قوط االحتاد ال�س���وفياتي اقدمت
الوالي���ات املتحدة ب�صفته���ا القوة املهيمنة
يف الع���امل على اعمال القتل بحق ال�ش���عب
واجلي�ش العراق���ي بعملية غري خا�ضعة لأي
قان���ون .وبعد بداية عودة التوازن بني القوى
يف العامل عرب بداي���ة �سطوع جنم القوى يف
رو�سي���ا وال�صني ،اقدم���ت الواليات املتحدة
عل���ى �إذكاء ن���ار الفتن���ة يف كل م���ن ليبيا
وتون����س وم�رص و�سوريا والع���راق واوكرانيا
وك�أنها حتاول ا�شغال القوى ال�صاعدة ملنعها
من التوازن معها.
لغاي���ة االن ..احل���رب �سج���ال رغم تطور
الأو�ض���اع بغ�ي�ر �صالح الوالي���ات املتحدة
وحلفائه���ا ،خ�صو�ص��� ًا يف م��ص�ر و�سوري���ا
واوكراني���ا واليمن .ه���ل ب�إم���كان وا�شنطن
اال�ستمرار اىل م���ا ال نهاية ب�إذكاء الفتنة يف
الع���امل وذبح الب�رش مبا��ش�رة او عرب الكيان
ال�صهي���وين الغا�صب وذلك بهدف ا�ستمرارها،
القوة املهيمنة اقت�صاديا ،وبالتايل �سيا�سيا
وع�سكريا على العامل.
يتحدثون عن املب���ادئ االمريكية واحللم
االمريكي وال يذكرون الإبادات اجلماعية التي
اقدمت عليه���ا هذه الدول���ة وبا�ستمرار منذ
ن�ش�أتها وحتى يومنا هذا.
ا�ستمرار احلال من املحال .لكل �شيئ فرتة
حياة ونهاية ،وال ميكن لالمريكان وزبانيتهم
اال�ستمرار يف التحك���م بحياة الب�رشية على
النمط ال�سابق فامل�ؤ�رشات العاملية وامليدانية
ال يب���دو انها ت�سري يف �صالح ا�ستمرار هيمنة
ال�شيطان الأكرب على العامل.
روما حكمت لفرتة وانتهت وال ميكن لروما
اجلديدة اال�ستمرار والدميومة.
علين���ا ان نع���ي واقعن���ا والع���ودة اىل
بو�صلة التوجيه اال�سا�سية لنا وهي فل�سطني
ال�سليب���ة .كل عمل يقرب ط���رد غا�صبيها هو
عمل حق وكل عمل ي�ساعد على احلفاظ على
غا�صبيها هو خطاء.
لنعم���ل على امل�ساهمة بقي���ام ما يوازن
القوة الغا�شم���ة االمريكية ن�ساهم يف و�ضع
بالدنا على �سكة التطور ويف عودة فل�سطني
الهلها وت�أم�ي�ن م�ستقبل زاهر لأبنائنا ،وغري
ذلك ال ينتظرنا �سوى ظالم دام�س.

د� .سالم �أمني الأعور
www.athabat.net

الـنـاشر :شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر :عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول :عـدنـان السـاحلـي
يشارك في التحرير :أحمد زين الدين  -سعيد عيتاني
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها
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ُّ
يفرض التعقل اللبناني
الجنون اإلقليمي ِ

اجلي�ش اللبناين ..هل �سيتلقى الدعم وال�سالح؟

الإجتم���اع الأمن���ي الأمم���ي يف الريا�ض
بح�ض���ور قادة ع�سكريني من  20دولة مُ نخرطة
يف احل���رب عل���ى الإره���اب لتقيي���م الو�ضع
احل���ايل والتباح���ث مبا يمُ كن فعل���ه ،هو كما
ق���ال ديبلوما�سي مُ تابع� ،أقرب اىل لقاء لتبادل
املعلوم���ات وفر�ص���ة للتن�سيق ب�ي�ن جميع
الأطراف ولي�س مُ نتدى لإتخاذ قرارات حا�سمة،
والأولوي���ة لي�ست ل�سوري���ا والأهم هو تنظيف
العراق ،و�أن ال تغيريات جذرية يف ا�سرتاتيجية
التحالف خالل اجتماع الريا�ض.
القرارات احلا�سمة ،ه���ي حُ كم ًا م�ستبعدة،
طاملا �أن ال�سعودي���ة رغم ا�ست�ضافتها يف مكة
املكرمة م�ؤمتراً �إ�سالمي ًا للحرب على الإرهاب،
ما زالت معنيَّة يف ال�رصاع �ضد نظام الأ�سد عرب
اجلماعات املح�سوبة عليها مبا�رشة ،خ�صو�ص ًا
تل���ك التي تنطبق عليه���ا ت�سمية «جي�ش حلد
ال�س���وري» ،ال���ذي كان يح���اول �إقامة منطقة
عازلة مدعومة �إ�رسائيلي ًا من درعا على احلدود
الأردني���ة مروراً بالقنيط���رة ال�سورية وو�صو ًال
اىل �سفوح جب���ل ال�شيخ اللبناني���ة ،وقطر ما
زالت م�ستم���رة يف دع���م «جماعاتها» �سواء
يف التناغ���م مع الأتراك وتورُّطهم املتمادي يف
ريف حلب و�إقامة منطقة عازلة ثانية كمحرقة
للأك���راد وللنظام ال�سوري مع���اً� ،أو يف التوتُّر
الق���دمي اجلديد م���ع م�رص على خلفي���ة �إعدام
الرهائن امل�رصيني يف ليبيا ،بانتظار ما �سوف
تُ�سفِر عنه زي���ارة �أمري قطر اىل وا�شنطن والتي
ت�أتي مبنزلة «ا�ستدع���اء» من الرئي�س �أوباما
ي�أتي �ضمن �سياق �أداء الدور القطري م�ستقبالً.
و�إذا كان���ت اململكة ال�سعودي���ة تت�شارك
م���ع الأوروبيني هموم �إرهاب يط���رق الأبواب،
ومُ ربك���ة م���ن ارتداداته العراقي���ة عليها ومن
م�صلحتها �سحقه داخل العراق ،فهو يف �سوريا
ورق���ة مقاي�ضة غالية الثم���ن �أكرث من �أي وقتٍ
م�ضى ،ملقارعة �إيران عل���ى ال�ساحة ال�سورية
نتيجة حتميله���ا م�س�ؤولية الو�ضع املتوتِّر يف
البحري���ن من جهة ،وم�س�ؤولي���ة «الإجتياح»
احلوثي لليمن وو�صول «الرواف�ض» اىل احلدود

ال�سعودية كقوَّة �إقليمية م�ستحدثة مُ عادية لها
من جهة �أخرى.
وقد يكون الهدف الأخطر ،الذي �سبق لـنائب
الرئي����س الأمريكي جو باي���دن �أن �أف�صح عنه
وتراج���ع الحقاً ،ومل يرتدَّد عب���د احلليم خدَّام
عن البوح ب���ه ،والقا�ضي بدخ���ول اجلماعات
الإرهابية �إىل لبنان للق�ضاء على حزب اهلل! هو
ما جعل بع����ض اللبنانيني يُعقلِنون جموحهم
نحو «ربيع عربي» �سيكون لبنان �أكرث دافعي
�أثمانه ،يف حربٍ �إقليمية متت ّد من �إيران مروراً
بكل دولة خليجية متورِّطة وو�صو ًال اىل تركيا
وخلفها حلف «الناتو» ،ولعل الت�رصيح الأخري
ملمثل الإم���ام اخلامنئي يف احلر����س الثوري
الإي���راين ب�أن «تدم�ي�ر �إ�رسائيل ي�ستغرق ع�رش

ثمة متغيِّ رات في الوضع
َّ
السياسي والشعبي اللبناني
أفرزتها إنجازات الجيش
والمقاومة

دقائق» ،ر�سالة وا�ضحة للعامل الغربي وللدول
اخلليجية �أن ال�رشق �سوف يحرتق ما مل يتوقَّف
اللعب بالنار.
ولأن لبن���ان عل���ى امل�ست���وى ال�سيا�سي،
�أ�صغر م���ن �أن يحتم���ل �إرت���دادات الال�إنت�صار
والال�إنك�س���ار يف املنطق���ة ،فقد �أخ���رج نف�سه
 داخلي��� ًا  -حت���ى الآن من لعب���ة التجاذبالدم���وي التي تُتقنها �أمريكا عرب تركيا وبع�ض
دول اخللي���ج يف حماوالت ر�سم الإ�رسائيليات،

وا�ستطاع اللبنانيون جزئي ًا «الن�أي بالنف�س»
عن املحرقة ،من خالل �سحق اجلي�ش اللبناين
لر�ؤو�س الإرهابيني عرب اعتقال بع�ضهم وهروب
البع����ض الآخ���ر و�سيطرته عل���ى الو�ضع يف
طرابل�س وتبخُّ ر �أحالم دولة اخلالفة يف ال�شمال
اللبناين.
وبانتظ���ار املعرك���ة الكُ�ب�رى يف عر�سال
وعل���ى احلدود مع القلمون ،م���ع ما للمقاومة
م���ن دو ٍر �أ�سا�سي يف �ص��� ِّد الهجمات الإرهابية
�شب���ه اليومية ،ف�إن ثمَّة متغ�ِّي�اررِّ ات يف الو�ضع
ال�سيا�س���ي وال�شعبي اللبناين �أفرزتها �إجنازات
اجلي�ش واملقاومة من جه���ة ،والأمثلة القامتة
عن ما �آل���ت �إليه �أو�ضاع املناط���ق الإقليمية
التي يحكمها الإرهابي���ون يف العراق و�سوريا
وليبيا من جه���ة �أخرى ،مم���ا ا�ستدعى ال�سري
يف احل���وارات الداخلية حتى ولو على ح�ساب
«كرامة» املواقف ال�سيا�سية ال�سابقة للبع�ض،
وال��ش�روط امل�سبقة الت���ي كان �أوَّلها �إن�سحاب
ح���زب اهلل م���ن �سوري���ا ،يف تغي�ي�رٍ فر�ضته
التطورات امليدانية ويُقارب الإعرتاف ال�ضمني
بدور املقاوم���ة الإقليمي يف مكافحة الإرهاب،
خ�صو�ص��� ًا �أن الدور الإي���راين الداعم للمقاومة
كان الأ�سا�س يف تغيري امل�سار الدموي و�إيقاف
الزحف عند حدود القلمون.
احل���وار ب���ات �أم���راً واقع ًا عل���ى البع�ض
يف لبن���ان ،نتيجة التح���وّالت الإقليمية التي
�سوف تت�س���ارع ملواجهة �إرهابٍ ال بيئة له يف
لبن���ان ،و�إذا كانت معادلة اجلي����ش وال�شعب
واملقاومة قد �أعط���ت للجي�ش حقّه وللمقاومة
حقّه���ا ،فال�شعب قد لعِ ب م�ؤخ���راً دوراً عظيم ًا
يف امل�ساعدة بالق�ضاء على اخلاليا الإرهابية
وفل���ول التكفريي�ي�ن ،واحلوار اللبن���اين �إرادة
�شعبية ولي�س منَّة من الزعامات على ال�شعب،
ويبقى ه���ذا احلوار ،و�إن ط���ال ،اخليار الوحيد
لبع�ض الزعامات لإ�ستعادة �رشعيتها ال�شعبية
وا�ستعادة الهوية لت�ستحق العودة اىل الوطن ...

�أمني �أبورا�شد

www.athabat.net
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همسات

َّ
األعاجيب اللبنانية تتوالد ..والدين العام يرتفع
ليف���رح اللبناني���ون م���ن كبريه���م �إىل
�صغريهم ،ولتهلل الهيئات العمالية والنقابية
والطالبي���ة ،وكل �شكل م���ن �أ�شكال ما ي�سمى
املجتمع امل���دين� ،أن حكومتنا «املكربجة»
بر�ؤو�سها ال  ،24جنحت ب�شكل منقطع النظري
يف �أ�ص���دار �سندات «ي���ورو بوند» ،وبد ًال من
املليار دوالر جاءه���ا خم�سة �إال ب�ضعة �آالف
من امللي���ارات� ،إذ فاق االكتت���اب التوقعات،
ما دفع وزارة امل���ال �أمام الطلب الكثيف �إىل
ا�ستغالل الفر�صة لتو�سيع الإ�صدار من مليار
دوالر �إىل  2.2مليار دوالر ،مما يعني بب�ساطة
اعتماد ا�سرتاتيجية �إطالة �أمد الدين بالعمالت
الأجنبية لفرتة تزيد عن ع�رش �سنوات.
لن�سجل �إذن� ،أن الدين العام يف البلد ،زاد
«ب�شطحة» ا�صدار �سندات «يورو بوند» �أكرث
من مليارين من العملة اخل�رضاء.
�أما ماذا ع���ن التنمية املحلية ،وماذا عن
ثرواتن���ا النفطية واملعدني���ة واملائية ،و�أين
�أ�صبح���ت املزايدة ب�ش�أن الك�ش���ف عن غازنا
ونفطنا يف بحرنا وبرنا ،فهذا ما ال جواب له،
ال عن���د احلكومة ،وال عن���د ال�سيا�سيني الذين
يحكم���ون اللبنانيني ،الذي���ن مل ي�ستطيعوا
�أن يعط���وا بلدي���ات لبنان حق��� ًا لهم مكر�س
بالقوانني املرعبة الإجراء ،فال تعرف البلديات
وال احتاداته���ا �أين هي وكيف ت��ص�رف ،و�إن
كان جانب ًا منها وا�ض���ح ،وهي ت�أمني حقوق
«�سوكلني» قب���ل �أي اعتبار �آخر ..ورمبا �أي�ض ًا
دفع تعوي�ضات من حقوق البلديات (ال�صندوق
امل�ستقل) للهيئة العليا للإغاثة للمت�رضرين
من العوا�ص���ف وغ�ضب الطبيعة ،و�سوء اجناز
البنى التحتية لعهد «االمناء والإعمار» ،الذي
تف�ضحه �أول زخة مطر ،فكيف بالعوا�صف على
طريقة «يوهان» و«ويندي».
رمبا كان �رضوري��� ًا الإ�شادة باجناز وزارة
امل���ال �أنها و�ضعت امليزاني���ة العامة للدولة
لعامي  ،2015 – 2014لكن هل يظنن �أحد �أنها
�ستمر ،و�أن جمل�س وزراء ال  24ر�أ�س ًا �سيقرها،
و�أن جمل����س الن���واب املعطل ع���ن الت�رشيع،

�سيبحثه���ا ويقر قانونها ،وماذا هنا عن م�صري
الـ  11ملي���ار دوالر ،غام�ضة امل�صري منذ �أيام
ف�ؤاد ال�سنيورة؟
وماذا عن ف�ضائح الغ���ذاء ،بحيث نعرف
كيف �أن مطعم ًا خت���م بال�شمع الأحمر ،ف�سوى
او�ضاع���ه و�صارت على �أح�سن حال ،فكيف فك
ال�شمع وكيف �ضبطت الأمور؟
ال يهم طاملا �أن وزي���ر زراعة لبنان ،رتب
�أمور مرب���ي الأبقار ،وجعل �سعر كيلو احلليب
الطازج �ألف لرية.
ولك���ن �أي���ن �أ�صبح���ت م�س�ي�رة ف�ضائح

الميزانية العامة لعامي
 2015 – 2014أقرّ ت ..لكن
هل ستمر؟ وما هو مصير
الـ  11مليار دوالر؟

الدوائر العقارية ،وماذا حل باالمالك البحرية
والنهري���ة ،وهل �سرتد حق���وق اللبنانيني من
و�ضع اليد على معظم �شواطئ لبنان وجماري
�أنهاره.
قد تكون لها بداية ،ملاذا ،و�أين ،احلقوق،
وكي����ف تراكم����ت الدي����ون ،وع����ن م�شاريع
اخل�صخ�ص����ة وامل�ستفيد منه����ا ،ومن كان �أو
�سيك����ون ميتلك معظ����م م�ؤ�س�سات وم�صالح
لبن����ان ،اال �أنه ل����ن يكون له����ا نهاية لكن
االعجوبة الك��ب�رى ،يف �أعاجيب ال�سيا�سيني
اللبنانيني يبق����ى مي�شال �سليمان الذي حل
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¡ العالقة لي�ست على ما يرام

يف يوم من �شه����ر �أيار من عام  2008رئي�س ًا
على لبن����ان ،ف�صال وج����ال ،يف كل الدنيا،
بابداعاته ،وبيانه الذي مل يقر ال يف جمل�س
ال����وزراء وال يف جمل�س النواب ،ووزعه على
الأمم املتحدة وجامع����ة نبيل العربي ،ومل
ي�ستعمل �سلطاته الد�ستورية من �أجل مترير
ولو ميزاني����ة واحدة للدولة ط����وال عهده،
وكانت كل اجتماعات جمل�س الوزراء يف ظل
عهده امليمون ،خمالف����ة للد�ستور ،لأنها مل
تعق����د مرة يف مقر جمل�س الوزراء كما ي�ؤكد
الن�ص الد�ستوري.
الأعجوبة ال�سليمانية� ،أن �صاحبها ما زال
يت��ص�رف وك�أنه ما زال �سعيداً يف ق�رص بعبدا،
في�س���دي الن�صائح وي�ص���در املواقف ويطالب
ويحث ويجول يف ال�سند والهند عار�ض ًا �أفكاره
وم�شاريعه «النرية».
و�أكرث من ذل���ك ،ف�إنه يح���اول �أن يح�شد
بالتن�سي���ق مع خائب الرج���اء �أمني اجلميل،
ال���ذي ي�سج���ل له عبقري���ات ف���ذه �أنه جعل
«البوما» الرومانية ،فرن�سية و�أنه جعل قيمة
اللرية اللبناني���ة يف احل�ضي�ض و�أنه �أعطى 5
�آالف جواز �سفر للفل�سطينيني بطريقة غام�ضة،
رغم �شعاراته العدائية للفل�سطينيني وبطوالته
يوم كان ا�سمه «العني���د» �ضد الفل�سطينيني
يف خميم تل الزعرت عام .1976
االعجوب���ة ال�سليماني���ة ،م�ضاف���ة �إىل
اعاجيب �أمني اجلميل الذي �أنهى عهده مطيح ًا
ب�صالحيات رئي�س الدول���ة ،يحاولون ت�شكيل
كتلة وزارية ،من �أجل ما ي�سمونه انهاء الفراغ
الرئا�سي ..لكنه���ا يف احلقيقة ،تهدف �إىل �شل
جمل�س ال���وزراء نهائي���اً ،لت�ض���اف �إىل �شلل
الرئا�س���ة ،و�شلل جمل�س الن���واب ،لكن ليهن أ�
مي�شال �سليمان �أنه يف اللحظة التي يتم فيها
التو�صل �إىل انتخاب رئي�س� ،سينطفئ وهجه..
لأن���ه بب�ساطة ال حيثية �سيا�سي���ة لديه ..وال
كاريزما قيادية.

�سعيد عيتاين

جتم���ع االو�س���اط ال�صيداوية عل���ى ان العالقة بني
النائبة بهية احلري���ري والرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة متوترة
للغاي���ة ورمبا يف ا�سو�أ احوالها ،حت���ى ان البع�ض نقل
كالم���ا مهينا ومتب���ادال ،بع���د ت�رسيب���ات فحواها �أن
ال�سنيورة «�صار بدو يت�سيد على ا�سيادو وهو يعرف �شو
م�صدر حلم كتافو».

¡ ما ال�رس؟

�شوه��دت زوجة رئي�س وزراء �ساب��ق اغتنى كثريا بعد
اغتي��ال الرئي���س احلريري ،ترتدد على متج��ر �شهري لبيع
االملا���س و�رشائه ،و�شكك البع�ض بتعاط��ي بيع االملا�س
املهرب ،خاما وم�شغوال.

¡ اجراءات غري مربرة؟!

و�صف الوزير ر�شيد دربا����س بع�ض اعمال واجراءات
وزير الداخلية نه���اد امل�شنوق ومن اثري اذاعة احلريري،
بانها غري قانونية ،وقال ملحدثته لقد ام�سكت بي باليد
التي ت�ؤمل ،وحتى ان هناك اجراءات غري مربرة �سيا�سيا.

¡ الأداء الفرن�سي ..م�سخرة

�سخر م�س�ؤول اوروبي ام��ام جمع لبناين فرانكوفوين
من االداء الفرن�س��ي ،لي�س على امل�ستوى اللبناين فح�سب،
بل م��ن حماوالت تكبري ال��دور الفرن�س��ي «بقطعة قما�ش
بالي��ة «حت��ى عل��ى امل�ست��وى ال�س��وري وانه مي��ون على
جمموعات م�سلحة ،بينما «الف�صائل امل�سلحة من الدرجة
االرهابي��ة االوىل ،ومن الدرجة الثاني��ة ال تلتفت اىل كل
الغوغاء الفرن�سية»

¡ توزير �سليمان

توقع م�س����ؤول مهم يف ق���وى  14اذار ان يكون ا�سم
الرئي�س مي�شال �سليمان على قائمة التوزير يف احلكومة
املقبلة ،م�شريا اىل ان جهة الرت�شيح بد�أت تعد ال�ستحداث
حقيبة خا�صة به.

¡ مماطلة �أو تهرب

�إ�ستغربت �أو�ساط طرابل�سية عدم حتويل دولة خليجية
للأم��وال الت��ي تعهدت بدفعه��ا لإعادة الإعم��ار وت�أهيل
البن��ى التحتية يف ب��اب التبانة ،مت�سائل��ة �إذا كان الأمر
مماطلة �أو تهرب.

¡ عار عن ال�صحة

ر�أت �أو�س���اط �سيا�سي���ة �أن الكالم ع���ن حتريك ملف
الرئا�سة بعدة عودة الرئي�س احلريري �إىل لبنان عار عن
ال�صحة نظرا الرتباط امللف الرئا�سي ب�أبعاد دولية.

¡ «بعدو مفكر حالو رئي�س»

�أ� ّرس �أح��د الأقطاب ال�سيا�سني �أم��ام زواره �أن الرئي�س
ال�ساب��ق مي�شال �سليمان «بعدو مفك��ر حالو رئي�س» نظراً
للت�رصفات والت�رصيحات الأخرية له.

¡ عجز مايل للقنوات اللبنانية

عل���م �أن بع����ض م�ص���ادر �أن القن���وات التلفزيونية
اللبناني���ة تعقد منذ م���دة عدة �إجتماع���ات مت الإتفاق
خاللها عل���ى �أن ت�صبح م�شاهدتها حملي��� ًا مقابل بدل
مايل م�سبق الدفع ،نظراً للعجز املايل الذي تعاين منه.

¡ «�سوليدير جمدداً»

مل تواف��ق �إدارة �سوليدير عل��ى تخفيف ال�رضائب على
املحالت التجارية بعد �أن تقدمت بطلب بتخفيف الر�سوم
ب�سب��ب الأو�ض��اع االقت�صادي��ة املرتدي��ة يف البل��د ،مما
�أ�ضط��ر �أكرث من مئة م�ؤ�س�س��ة جتارية �إىل �إغالق مكاتبها
يف و�سط بريوت.

املازوت مفقود

االعجوبتان اللبنانيتان

(�أ.ف.ب)

عاد حمتكرو املازوت جمددا �إىل ال�ساحة يف مناطق
البق���اع ،ب�سبب حيوية هذه املادة للأهايل جراء الطق�س
البارد الذي ي�سيطر على لبنان ،وعلم �أن املازوت حمتكر
م���ن قبل بع�ض التجار املدعومني ،مم���ا طرح ت�سا�ؤالت
كبرية عن غياب وزارة االقت�صاد التام عن هذا املو�ضوع.
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هل يبدأ حلفاء دمشق باجراءاتهم ضد تركيا؟
ثمة �أ�سئلة كثرية تطرح ،عن حماوالت
حلفاء دم�ش���ق ،ايران ورو�سي���ا وال�صني،
احتواء الدور الرتكي ،واحلد من تورطه يف
احلرب العدوانية على �سورية.
مو�سكو عملت لإغراء و�إغواء �أنقرة ،من
خالل زيارة فالدميري بوتني الأخرية التي
مت خاللها توقيع العدي���د من االتفاقيات
الثنائية.
طهران مل تنقطع �صالتها وات�صاالتها
على جميع امل�ستويات مع تركيا ،وبلغت
التب���ادالت التجارية ح���دود ال  30مليار
دوالر �سنوياً.
بكني �أي�ض ًا و�سعت عالقاتها التجارية
مع انقرة.
الوقائع ،ت�شري بو�ضوح �إىل �أن حاكم
الوه���م الرتكي رج���ب طي���ب �أردوغان،
م�رص ب�شكل عبث���ي �إىل حد اجلنون على
تقوي����ض الدولة الوطني���ة ال�سورية ،يف
جموح و�أطماع امرباطورية ال حدود لها،
وهو ذهب بجموحه االنتهازي �إىل حدود
الف�ضائح التي حط���م من �أجل تغطيتها،
كل القيم الرتكي���ة ،من ق�رصه الذي تبلغ
م�ساحته نحو  200الف مرت مربع وكلفته
نح���و  700ملي���ون دوالر ،ويحتوي على
�ألف غرفة ،وتزيد م�ساحته � 30ضعف ًا عن
البي���ت الأبي�ض الأمريكي ،و�أكرب من ق�رص
فر�س���اي ال�شهري يف فرن�س���ا� ،إىل ف�ضائح
جنل���ه و�رسقاته� ،إىل نزعات���ه ال�سلطوية
والديكتاتوري���ة ،وغريها م���ن الف�ضائح،
التي بد�أت ته���ز �أركان الق�ضاء والعدالة
الرتكيني.
حقيقة ،ف�إن النفاق ال�سيا�سي الرتكي
جتاه مو�سك���و وطهران وبكني� ،صار حالة
م���ن االبت���زاز اال�سرتاتيجي ،مم���ا يعني
�أن حلف���اء دم�شق بات عليه���م �أن يعرفوا
جيداً �أن تركي���ا جزء ا�سا�سي ور�أ�س حربة
يف حلف الناتو ،منذ ت�أ�سي�س هذا احللف،
فعل���ى �سبي���ل التذكري فقط ،ه���ي كانت
الع�ضو الأه���م يف حلف بغداد عام ،1954
ور�أ�س حلف ال�سنتو بعد انهيار هذا احللف
عام .1958
وه���ي الآن �إ�ضاف���ة �إىل كل ذل���ك،

اجلي�ش ال�سوري ر�أ�س املواجهة �ضد الهيمنة الأمريكية على العامل

�رشيكة بائعي ال���كاز العربي ،وخ�صو�ص ًا
ال�سعودية وقطر يف دعم ومتويل وتدريب
الإره���اب بالتن�سيق الت���ام وال�شامل مع
الع���دو ال�صهي���وين وبرعاي���ة �أمريكي���ة
كاملة ،حيث الدوح���ة والريا�ض تغدقان
امل���ال الرهيب لتدم�ي�ر العاملني العربي

دمشق رأس الكفاح
العالمي ضد الهيمنة
األميركية اآلحادية

والإ�سالمي� ،إ�ضافة �إىل ا�ستفادتها الق�صوى
من نهب النفط العراقي وال�سوري من قبل
داع����ش وت�سليمه �إىل املافي���ات الرتكية
التي يرعاها جن���ل اردوغان ،بنحو ع�رشة
دوالرات للربميل الواحد.
ال�سلجوق���ي رج���ب طي���ب �أردوغان،
وا�ضح متام���اً� ،أنه مي�ضي نح���و التقهقر،
ورمب���ا بات يع���رف �أن �أوراقه حترتق عند
�سي���ده الأمريكي ،وهو ال���ذي ا�ستجلب كل
�شيء م���ن �أجل تفكيك �سوري���ة ،ا�ستجلب
ال���درع ال�صاروخية لت�ؤمن ل���ه وا�شنطن
التغطية الحالمه ال�سلجوقية.
ا�ستجلب داع�ش �إىل عقر داره ،تدريب ًا
ودعماً ،وبدا �أنه �صن���ع تكتيكي ًا بوا�سطة
رئي�س ا�ستخباراته حق���ان فيدان �أبو بكر
البغدادي ،وفيدان ل���ن يكون دمية الرجل
املهوو����س ،فهو م�صنع �أمريكياً ،وقد يكون

يف اللحظ���ة الت���ي تريد وا�شنط���ن انهاء
خدم���ات اردوغ���ان �أول م���ن «يبل» يده
ب�صاحب الق�رص الغريب.
اردوغ���ان ال���ذي ي�شعر بقل���ق وذعر
�أن���ه يتقهقر� ،سينطبق علي���ه قول الكاتب
امل�رصي الراحل �أحمد به���اء الدين يوماً،
�أن «ال�سي���دة �أم�ي�ركا ال تعطي – ال�سيدة
ال�شغالة – �سوى غبار الأحذية».
لك���ن ،ه���ل �سيط���ال ال�سلجوقي هذا
الغبار ،رمبا ب���د�أت ال�صورة تت�ضح �أمامه،
فلم يبق �أمامه �سوى ذلك الباهت فرن�سوا
هوالند ،ال���ذي يحطم �آخ���ر بقايا ع�شيقة
�ش���ارل ديغول ،الذي قيل عن���ه يوم ًا «�أن
فرن�س���ا كان���ت ع�شيقته» ،فج���اء خائن
الديغولي���ة الأول ع���ام  1974جاك �شرياك
ليبد�أ بتهمي�شها ،وحطم عنفوانها اليهودي
املجري الأ�صل ،نيك���وال �ساركوزي ،والآن

يذه���ب بها الرجل �صغ�ي�ر القامة هوالند
الذي و�صلت �شعبيته �إىل احل�ضي�ض ،وبات
ينتظ���ر �أمالً ..حتى من مي�ش���ال �سليمان،
الذي حل يوم ًا رئي�س ًا على لبنان.
ع���ودة �إىل حلف���اء دم�شق ،ف����إن ما
متتلكه مو�سك���و وطهران وبكني من �أدوات
ردع اقت�صادية و�سيا�سية ..وقوة ،قادرة �أن
ت�ضع حداً للإبتزاز الأردوغاين ،وخ�صو�ص ًا
�أن تطورات الأ�سابي���ع الأخرية من احلرب
على الدولة الوطنية ال�سورية ،ك�شفت مدى
التن�سيق والتكامل بني الإرهاب الداع�شي
– الرتك���ي يف ال�شمال ،واالرهاب القاعدي
ع�ب�ر الن��ص�رة ،وجي����ش زه���ران علو�ش
ال�سعودي ،وع�صاب���ات االعتدال الأمريكي
ال���ذي ي�سم���ى «اجلي�ش احل���ر» والعدو
اال�رسائيلي والنظام االردين يف اجلنوب».
حت���والت املي���دان يف �سورية ،بد�أت
كفة ميزانها ترجح ل�صالح الدولة الوطنية
وحلفائها حيث معادالت ردع ا�سرتاتيجية
يف اجلنوب �ض���د الع�صاب���ات الإرهابية
والكي���ان ال�صهيوين وم���ن معهما عربياً،
ومل يعد يهم �إن قامت حرب كربى ،فحلفاء
�سورية من مقاومة وحر�س ثوري باتوا مع
اجلي�ش العرب���ي ال�سوري يف امليدان علن ًا
وبراياتهم.
ويف ال�شمال� ،ست�صبح بعد الغطر�سة
الرتكي���ة ،املواجهة ال حمال���ة ،فهل تكون
بداياته���ا بالتلويح لأنق���رة ببدء خطوات
جدية جتارية ونفطية وغازية.
�أن احلقيق���ة املج���ردة والوا�ضح���ة
هي �أن دم�شق ر�أ����س الكفاح العاملي �ضد
الغطر�سة والهيمنة الأمريكية على العامل،
فه���ل �سيعم���ل حلفاء عا�صم���ة الأمويني
ملواجه���ة اخلطر املح���دق بالعامل ،جراء
حماوالت نقل حرائ���ق الإرهاب التكفريي
بوا�سطة انقرة والدوحة والريا�ض ومعهم
ت���ل �أبيب وعمان �إىل و�س���ط �آ�سيا و�شمال
افريقيا ،وم���ا بعدها ،فتذك���روا �أن النداء
االول لداع����ش ليبي���ا :كان التهديد بطرق
�أبواب روما.

�أحمد زين الدين

ما هي أبرز «أحالم التكفيريين» التوسعية في لبنان؟
اليزال احللم التو�سعي اىل ما بعد
بعد عر�سال وجرود القلمون والزبداين
ي���راود امل�سلح�ي�ن التكفرييني ،فهم
بات���وا يف حاجةٍ ملح���ةٍ اىل التمدد
خارج نط���اق �إنت�شارهم يف الرباري،
لتو�سي���ع االت�صال بالداخل اللبناين،
علّه���م بذلك يتلقون مزي���داً من املد
الب�رشي والدع���م اللوج�ستي ،لتعزيز
ال�ضغط عل���ى العا�صم���ة ال�سورية
دم�شق من جهة الغرب ،عرب حماولة
قطع الطريق الدويل «امل�صنع» الذي
يربط لبنان باجل���ارة الأقرب ،وكان
�سبق �أن حاولوا ذل���ك ،بعدما نفذوا
هجوم ًا فا�ش ًال من «جرود الزبداين»
على بلدة «كفري يابو�س» احلدودية
ال�سوري���ة يف اال�سابي���ع القليل���ة

الفائتة ،بح�سب م�صدر ع�سكري وا�سع
االطالع.
ويلفت امل�صدر وفق ًا للمعلومات
الت���ي يف حوزت���ه اىل �أن ل���دى
املجموع���ات امل�سلح���ة هدف�ّي�نّ
تو�سعي�ي�ن ،الأول :الو�ص���ول اىل
«طرابل����س» ،لل�سيط���رة على منفذ
بحري ،ولتحقي���ق ذلك ،يتطلب منها
�شن هجوم وا�سع النطاق على «ر�أ�س
بعلبك  -الهرمل» ث���م الو�صول اىل
«جبال �أكروم» يف «عكار « ومنها
اىل «طرابل����س» ،ولك���ن هذا �صعب
املنال ،وغري قاب���لٍ للتطبيق ،يجزم
امل�صدر.
�أم���ا الهدف الثاين :فه���و التمدد
يف «البق���اع» ،فاذا جنح امل�سلحون

يف التق���دم م���ن «الزب���داين» اىل
حمور «البق���اع االو�سط  -بريتال»
والو�صول اىل مناط���ق «�سعدنايل»
�أو «جمدل عنج���ر» و�سواها ،عندها
يتمكن���ون من قطع طري���ق «دم�شق
 الدويل» ،ولكن ي�ؤك���د امل�صدر �أناجلي�ش ال�سوري مل ولن ي�سمح باقفال
هذا «ال�رشي���ان احليوي» لعا�صمته،
�أي ًا تكن الأثمان.
ويف ال�سياق ،ي�شري امل�صدر �إىل �أن
الإرهابيني قد يحالون �أي�ض ًا الو�صول
من «عر�س���ال» اىل «�سهل البقاع»
من خالل التقدم اىل «ر�أ�س بعلبك»
ومنه���ا اىل «الفاكهة» والقاع لقطع
الطري���ق ب�ي�ن «بعلب���ك والهرمل»
�أب���رز معاق���ل املقاومة ،معت�ب�راً �أن

يف حال اقدموا عل���ى ذلك ،يكونون
�أم���ام تنفي���ذ «عملي���ة �إنتحارية».
�إنطالق��� ًا من ذلك برز تي���اران داخل
املجموعات التكفريية املذكورة �آنفاً،
تيار متخ���وف من نتائ���ج العملية
االنتحارية املفرت�ضة ،و�آخر متحّ م�س
له���ا ،وهذا ما �أدى وق���وع ا�شتباكات
وت�صفيات دموية بينهما.
وي�ؤك���د امل�ص���در �أن العائ���ق
الأ�سا�سي يف وجه «الهدفني» �أعاله،
هو �إنت�شار اجلي�ش اللبناين يف جرود
«ر�أ�س بعلبك» و �أطراف «عر�سال»،
وت�صدي���ه الدائم ملح���اوالت ت�سلل
امل�سلحني �شبه اليومية ،لذا يقدمون
عل���ى االعت���داءات عل���ى املراك���ز
الع�سكرية وحماول���ة �إبعاد اجلي�ش

عن احل���دود اللبناني���ة  -ال�سورية،
الن���ه يح���ول دون تنفي���ذ خططهم
التو�سعية ،بر�أي امل�صدر .وال ي�ستبعد
تعزيز املقاومة ح�ضورها يف البقاع
ملواجهة اخلطر التكفريي الداهم الذي
يتهدد وحدة البل���د وا�ستقراره ،وهذا
م���ا تطرق اليه ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل
يف خطابه الأخري ،يختم امل�صدر.
والري���ب �أنه كلما �أق�ت�رب ف�صل
الربي���ع ومال الطق����س اىل التح�سن،
كلما ارتفع من�سوب اخلطر التكفريي
يف لبنان ،فهل تبادر اجلهات املعنية
اىل اتخ���اذ االج���راءات الوقائي���ة
للت�صدي لهذا اخلطر الداهم؟

ح�سان احل�سن

www.athabat.net
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من هنا وهناك

¡ اوغلو يكذب

ماذا بعد إبادة األشوريين؟

�أثارت العملية الع�سكرية الرتكية عالمات �إ�ستفهام،
فبعد �أن �أ�رص رئي�س ال���وزراء الرتكي داوود �أوغلو
على الق���ول �أن تركيا مل تطل���ب «�إذن» من �أحد،
تب�ي�ن �أن هذه العملية مت���ت بالتن�سيق مع قوات
حماية ال�شعب الك���ردي املتواجدة يف «كوباين»،
وك�شفت م�صادر ع�سكري���ة عن �أن املوافقة الكردية
عل���ى العملي���ة الرتكية ،مت���ت بطلب م���ن قوات
التحالف الدويل ،فال م�صلحة للأكراد برف�ض الطلب،
بعد تطور العالقات بينهم وبني الواليات املتحدة
الأمريكية والإحتاد الأوروبي.

¡ جبهة واحدة

ر�أت م�ص��ادر دبلوما�سي��ة �أن املع��ارك الدائ��رة يف
اجلنوب ال�سوري لي�س��ت بعيدة عن اجلنوب اللبناين،
فاجلبهة واحدة واملقاومة باملر�صاد ،فالإ�رسائيلي
ل��ه دور كبري يف هذه املعرك��ة ،بدعمه للمجموعات
التكفريية التي ت�سعى �إىل �إخرتاق ال�ساحة اللبنانية،
وكل ذلك واحلكومة اللبنانية غائبة.

¡ �صواريخ ا�س  400 -لطهران

«غزوات داع�ش» تالحق الأقليات

يومً ا بعد يوم ،تتك�ش���ف امل�آ�سي التي حت ّل
بامل�سيحي�ي�ن يف امل��ش�رق العرب���ي ،و�آخرها
املجزرة التي ارتكبها تنظيم «داع�ش» الإرهابي
بالأ�شوريني يف �رشق �سوريا ،بدخوله اىل احل�سكة
وقتله الع��ش�رات من �أبنائها ،واعتق���ال الن�ساء
والأطفال وح���رق الكنائ�س .لقد �صمد الأ�شوريون
يف احل�سك���ة بالرغ���م من كل ما ج���رى حولهم
واملخاطر التي تهددته���م ،ولعل م�صريهم اليوم
والأخطار التي حت���دق بهم ،ال تختلف كثريًا عن
الأخطار التي حتدق بباقي ال�سوريني والعراقيني،
وخ�صو�ص ًا امل�سيحيني منهم.
من خالل متابعة الأح���داث اجلارية يف كل
من �سوريا والعراق ،وغزوات «داع�ش» املتكررة،
يُالح���ظ �أن هناك ترابطً ا ع�ضويً���ا و�أ�سا�سيًا بني
الغزوات التي يقوم به���ا «داع�ش» ،والتغا�ضي
من قب���ل التحالف الدويل ع���ن حماية الأقليات
يف املنطق���ة� ،أو التح�سب م�سبقً���ا لإبعاد خطر
«داع����ش» ومنعه من �ش��� ّن املزيد من الهجمات
على املدنيني.
وقد يك���ون الأخط���ر بالن�سب���ة للأ�شوريني
ومل�سيحيي العراق و�سوريا بالتحديد ،ما ذكرته
جملة التامي���ز منذ �أيام ع���ن �أن الأ�شوريني يف
الع���راق يخطط���ون حلكم ذات���ي يف نينوى بعد
ا�ستعادتها من قبل التحالف ،و�أن هناك نحو �ألف
جندي م�سيحي �آ�ش���وري يجرى تدريبهم من قبل
متعاقدين �أمني�ي�ن �أمريكيني يف قاعدة ع�سكرية
يف الع���راق ميوله���ا الآ�شوري���ون املقيمون يف
الواليات املتحدة و�أوروب���ا ،لي�صلوا يف النهاية
اىل ت�أ�سي�س دول���ة �صغرية ذات حكم ذاتي ت�ضم
الآ�شوريني وغريهم من الأقليات.
�إن ما ذكرت���ه ال�صحيفة � -إن كان حقيقيًا-
يبدو من �أخطر ما يُح�ضرّ للم�سيحيني وللأقليات
الأ�شورية فيها� ،إذ �أنه «و�صفة جاهزة» لطرد ما
تبق���ى من امل�سيحيني من املنطقة� ،أو على الأقل
�إغراقهم يف �أتون الأوهام املدمرة التي �ستق�ضي
عليهم قبل �أن ت�صل اىل تفتيت املنطقة وتهجري
من تبقى من امل�سيحيني فيها.
لقد تب�ي�ن وا�ضحً ا من خ�ل�ال كل ما جرى،

والنف���اق الغربي يف التعامل م���ع امل�سيحيني
العراقي�ي�ن وال�سوريني وقبله���م اللبنانيني� ،إن
تهج�ي�ر امل�سيحي�ي�ن من املنطق���ة ،لي�س جمرد
تفكري يط���ر�أ على فكر �صانع ال�سيا�سات الغربي،
بل �إنه جزء �أ�سا�سي من خططه املعدّة للمنطقة.
ها ه���م الفرن�سيون الذين رحب���وا بامل�سيحيني
العراقي�ي�ن املقتلعني من �أر�ضه���م ،مل ي�ستقبلوا
�أكرث من  700عراقي من حملة ال�شهادات العالية،
و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال فقط ،والتحالف الدويل
الذي يُعلن �أنه يقاتل داع�ش ترك القرى امل�سيحية
يف �رشق �سوريا مل�صريها �أم�س ،ومل يكن ب�إمكان
«داع����ش» الدخول اىل الق���رى امل�سيحية بهذه
وتغا�ض
ٍ
الطريقة لو مل يكن هن���اك قبول تركي،
دويل م���ن قبل قوى التحالف الت���ي �أعلنت �أنها

هناك ترابط عضوي بين
غزوات «داعش» وتغاضي
«التحالف الدولي» عن حماية
األقليات

ق�صفت تنظيم «داع�ش» داخل القرى امل�سيحية
يف احل�سكة بعدما �أحتلها!.
ث���م �إن مَ ن يطّلع على الكت���اب ال�صادر عن
�أح���د مفكّري القاعدة عب���داهلل بن حممد بعنوان
«املذك���رة اال�سرتاتيجية»  -والذي يبدو �أنه من
�أحد عمالء اال�ستخبارات الغربية -والذي يتحدث
فيه ب�رصاحة عن تخطيط لـ «فو�ضى عارمة» يف
املنطقة ،و»تهج�ي�ر الأقليات املعادية» ،معتربًا

�أن���ه «من مبد�أ ت�أمني قل���ب الدولة وجب علينا
�أن نعمل على تهج�ي�ر الأقليات الدينية من تلك
املنطقة وجعل ال�شام ثاين منطقة حمظورة على
غ�ي�ر امل�سلمني بعد جزيرة الع���رب» ،وي�ستطرد
قائالً« :لذل���ك �أرى �أنه من الواج���ب علينا بعد
�أو قب���ل �إعالن دولة اخلالف���ة بح�سب الظرف �أن
نعمل على طرد اليهود وتهجري الن�صارى والدروز
والن�صريي���ة والبهائية بالإ�ضاف���ة �إىل ال�شيعة
وعبدة ال�شيط���ان وغريهم» .ويو�ض���ح بالقول:
«بعبارة �أو�ضح �أقول �أن �أف�ضل �سيا�سة للتعامل
مع مل���ف الأقليات وما يحمل���ه من خماطر هو
بفر�ض واقع جديد خال من تلك الأقليات».
يف املح�صلة ،ال بد �أن يعي امل�سيحيون� ،إن
الإبادة التي حت�صل لإخوانهم يف العراق و�سوريا،
ال ميكن دفعها بال�س�ي�ر يف املخططات الغربية
امل�شبوهة التفتيتي���ة للمنطقة ،وال بركوب حبل
الأوهام القاتل ال���ذي ركبه بع�ض اللبنانيني يف
احلرب والتف عل���ى �أعناقهم و�أعدمهم و�أق�صاهم
م���ن امل�شارك���ة الفعلية بالقرار .ل���ذا بات على
امل�سيحيني اليوم ،وبجدية تامّة:
 -1الوع���ي بخط���ورة م���ا يج���ري حولهم،
والرتفّع عن ال�صغائر وامل�صالح ال�ضيقة.
 -2الت�أك���د �أن ال �أمن ذاتي��� ًا يحميهم ،بل �أن
م���ا يحميهم هو االنخراط مع �أقرانهم يف القتال،
ودعم كل من اجلي�ش اللبناين ،واجليو�ش العراقية
وال�سورية وامل�رصية.
 -3االتع���اظ م���ن املا�ض���ي والتجارب مع
الغ���رب ،وعدم الوث���وق بهم جم���ددًا ،فلو اتكّل
عليهم م�سيحيو �سوريا وم�سيحيو لبنان قبلهم،
لكانوا الآن يف �صقيع كندا ينوحون.
 -4املقاومة ثم املقاومة ثم املقاومة ،فحمل
ال�سالح بات واجبًا عل���ى العراقيني وال�سوريني
امل�سيحيني وامل�سلمني معً ا ي���دًا بيد ،فهم �أبناء
ه���ذه الأر����ض و�أهلها ،ومن ال يداف���ع عن �أر�ضه
وعر�ض���ه ومن ال يتكيف م���ع التطورات ،م�صريه
االنقرا�ض حتمًا.

د .ليلى نقوال الرحباين

ذك���رت �صحيفة «كومري�سان���ت» الرو�سية نقال عن
م�ص���در يف هيئة التعاون الع�سكري التقنى الرو�سية
�أنه «جت���ري حالي���ا درا�سة خيار توري���د منظومة
�صواري���خ «�إ����س »400 -املتقدمة لإي���ران كخيار
احتياطي يف حال رف�ضها منظومة «�أنتيي»2500 -
التي اقرتحتها رو�سيا عو�ضا ع���ن �صواريخ «�إ�س-
 ،»300الفت���ا اىل �أنه «ال توجد بعد ثقة تامة يف �أن
طهران �ستوافق على �رشاء منظومة «�أنتيي.»2500 -
و�أ�ش���ارت ال�صحيفة �إىل �أن «ه���ذا املو�ضوع جرى
طرح���ه خ�ل�ال حمادثات وزي���ر الدف���اع الرو�سي
�سريغي �شويغو مع نظريه الإيراين ح�سني دهقان»،
مو�ضحة �أن «خيار توريد «�إ�س »400 -عو�ضا عن
�صواري���خ «�إ�س ،»300 -الت���ي مت توقيف �صفقتها
ب�سبب العقوبات على �إيران ،تف�ضله طهران �أكرث من
منظومة «�أنتيي.»2500 -

¡ ال�سعودية ..والإجراءات الأمنية

ذكرت دوائر �أمني��ة �سعودية �أن النظام يف الريا�ض
لديه خماوف م��ن وقوع عمليات �إرهابية تقوم بها
جماع��ات م�سلحة �ض��د �أه��داف حكومي��ة و�أجنبية
داخ��ل اململك��ة ،كا�شف��ة ع��ن تغي�يرات وا�سع��ة يف
قي��ادات الأجه��زة الأمني��ة وكب��ار امل�س�ؤول�ين يف
الداخلي��ة ال�سعودية ،ترافقها حمالت اعتقال وا�سعة
طالت املئات من ال�سعوديني.
و�أك��دت الدوائ��ر ذاته��ا �أن البعث��ات الدبلوما�سي��ة
الأجنبي��ة زادت من احتياطاتها و�إجراءاتها الأمنية
يف الريا���ض ،يف ح�ين غادرت عائ�لات العديد من
الدبلوما�سي�ين الأجانب عائ��دة �إىل بالدها ،حت�سب ًا
م��ن �أعم��ال عن��ف وا�سعة ق��د ت�شهده��ا اململكة يف
الف�ترة القريب��ة املقبل��ة .و�أ�ش��ارت الدوائ��ر �إىل �أن
هن��اك رقابة م�شددة على بع�ض القيادات ال�سعودية
يف عه��د امللك الراحل ،ما ي�ؤك��د حالة عدم ا�ستقرار
احلكم اجلدي��د الذي ت�سلم مقاليد االم��ور بعد رحيل
امللك عبداهلل بن عبد العزيز.

¡ انتهاك مليثاق ومبادئ القانون الدويل

�أك���د م�صدر دبلوما�سي عل���ى �أن �أي جهد ملكافحة
الإره���اب لن يكت���ب له النج���اح يف حال مت على
نحو يتعار�ض مع �أح���كام ميثاق ومبادئ القانون
الدويل ودون التن�سيق امل�سبق والتعاون الكامل مع
حكومات الدول املعنية و�أجهزتها املخت�صة.
معترباً �أن تدريب املرتزقة الأجانب يف مع�سكرات
ي�رشف عليها البنتاغ���ون الأمريكي يف ال�سعودية
وتركي���ا وقط���ر والأردن و�إر�ساله���م ع�ب�ر احلدود
ملحاربة الدولة ال�سورية هو انتهاك فا�ضح لأب�سط
مب���ادئ امليثاق وجت���اوز غري قاب���ل للتربير من
الواليات املتح���دة الأمريكية لقرارات جمل�س الأمن
رقم  2170و  2178و  2195و .2199

 6عـربـي
رسائل منتدى العدالة
لفلسطين الدولي
من جديد ت�ؤك���د بريوت على
وقوفها احلازم مع فل�سطني .وهي
من �أجل عدالتها احت�ضنت منتدى
دويل من  36دولة عربية و�أجنبية.
يف ح�ش���د �سيا�س���ي وق�ضائ���ي
و�إعالمي كبري.
�أهمي���ة املنتدى �أنه انعقد يف
توقي���ت �سيا�سي بال���غ الأهمية
واخلطورة ،على خلفية ما ت�شهده
املنطقة م���ن �أحداث ته���دف �إىل
�إعادة �صياغتها على �أ�س�س طائفية
ومذهبي���ة وعرقي���ة .ل���ن ت�سلم
بنتيجتها الق�ضي���ة الفل�سطينية
من �رشورها �إذا ما جنحت الدوائر
الأمريكية والغربية وال�صهيونية
وحلفائه���م م���ن حتقي���ق ذل���ك.
و�أهميته مبا ت�ضمنه املنتدى من
ر�سائ���ل �أراد امل�شاركون �أن ت�صل
�إىل م�سام���ع املعنيني يف رف�ض
�إبقاء العدالة بعي���دة املنال عن
فل�سط�ي�ن .و�أوىل الر�سائ���ل ،رفعُ
ال�صوت يف وجه املجتمع الدويل
ومنظماتها� ،إزاء م���ا يتعر�ض له
ال�شعب الفل�سطيني من انتهاكات
ترتكبها «�إ�رسائيل» .إ�الّ �أن الهيمنة
الأمريكي���ة عل���ى الأمم املتحدة،
ال�سيما جمل����س الأمن ،يجعل من
القاتل ه���و ال�ضحية ،ومن الظامل
هو املظل���وم  .واملنت���دى طالب
وب�صوت مرتفع ب�أنه قد �آن الأوان
�أن تتحقق العدالة لفل�سطني بعد
 66عام��� ًا عل���ى اغت�صابها بفعل
الإرهاب ال�صهيوين املنظم .وثاين
ر�سائ���ل �أن كلم���ات امل�شارك�ي�ن
مبنزل���ة م�ضبطة اته���ام للأنظمة
العربي���ة ،ب�سب���ب تخليه���ا عن
فل�سطني .بل هي مار�ست ال�ضغوط
على الفل�سطينيني من �أجل تقدمي
املزيد من التنازالت على ح�ساب
حقوقهم الوطنية .وثالث الر�سائل
�أن امل�شارك�ي�ن وبح�ض���ور ح�شد
فل�سطين���ي وا�س���ع ،ق���د توجهوا
للف�صائل ب�أن عليها بذل جهودها
ال�ستعادة اللحم���ة �إىل �ساحتهم
الت���ي ينه�ش ج�سده���ا االنق�سام
واالحرتاب ،الذي يُوظفه ال�صهاينة
يف فر����ض التهوي���د واال�ستيطان
واالعتقال وا�ستمرار ح�صار قطاع
غزة.
و�أهمي���ة عقد املنت���دى �أنها
جاءت لتدل���ل �أن الق���وى احلية
يف �أمتن���ا والعامل ،ال زالت قادرة
�أن ت�أخ���ذ دورها كق���وى طليعية
من �أجل مقاوم���ة ت�سلط وهيمنة
القوى االمربيالي���ة والر�أ�سمالية
واالحتكار العاملي .ولكن �ستبقى
قناعتن���ا ب�أن العدال���ة لفل�سطني
لن تتحقق �إالّ من خالل املقاومة
الق���ادرة عل���ى دح���ر امل�رشوع
ال�صهيوين وكيانه امل�صطنع .

رامز م�صطفى
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«منتدى العدالة لفلسطين الدولي»

بشور :تعبير عن موقع فلسطين في وجدان شرفاء األمة واحرار العالم
اجم���ع معظ���م امل�شارك�ي�ن يف
منت���دى العدال���ة لفل�سط�ي�ن الدويل
ال���ذي انعقد يف بريوت يومي  22و23
احلايل ،على �رضورة ان تتحوّل نتائج
اعمال املنتدى اىل برنامج عمل يومي
جلمي���ع املنا�ضل�ي�ن �ض���د االحتالل
ال�صهي���وين ،وعل���ى كل امل�ستويات،
ومنه���ا ال�سيا�سي���ة والقانوني���ة،
خ�صو�ص��� ًا ان معظ���م املوا�ضيع يف
املنت���دى تناول���ت ق�ضاي���ا قانونية
مرتبطة مبعاقب���ة وحما�سبة الكيان
ال�صهي���وين ،باال�ضاف���ة اىل العم���ل
على �إنت���زاع قرارات م���ن م�ؤ�س�سات
ومرجعيات دولية ،تلتقي مع احلقوق
الوطنية لل�شعب الفل�سطيني.
يف ظل االح���داث واالعت���داءات
ال�صهيوني���ة املتتالية داخل فل�سطني
ويف �سوري���ا ولبن���ان ،وح�ضور اكرث
من � 450شخ�صية عربية ودولية من
 40دول���ة بينهم الع��ش�رات من داخل
فل�سط�ي�ن املحتلة ،انعق���د «منتدى
العدالة لفل�سطني الدويل» ،مب�شاركة
ع���دد كبري م���ن ال�شب���اب امل�شاركني
يف ندوة التوا�صل الفك���ري ال�شبابي
العربي اخلام�سة التي �سبقت املنتدى،
والذي دعا اليها املركز العربي الدويل
للتوا�ص���ل والت�ضام���ن بالتعاون مع
امل�ؤمت���رات العربي���ة الث�ل�اث وقوى
املقاومة يف لبنان وفل�سطني وهيئات
املجتمع املدين العربية والدولية.
وتن���اول امل�شاركون يف املنتدى
يف اجلل�سة ال�صباحية االوىل ورقتني
�سيا�سية وقانونية ،كما �شملت كلمات
الوفود امل�شاركة من القارات اخلم�سة،
و�شهادات من فل�سط�ي�ن املحتلة .ثم
توزع امل�شاركون على ثالث ور�ش عمل
ملناق�شة املح���اور الثالثة :عن�رصية
الكي���ان ال�صهيوين و�سب���ل مناه�ضة
التميي���ز العن��ص�ري (الأبارثاي���د)
ال�صهيوين ،جرائم احلرب ال�صهيونية
واجلرائ���م �ض���د الإن�ساني���ة و�سب���ل
مالحقة مرتكبيها ق�ضائياً ،باال�ضافة
اىل جرائم االغتيال ال�صهيوين املمتدّة
منذ قيام الكيان العن�رصي ،والتي �أقر
م�س�ؤولون �صهاينة كبار ارتكابها.
تر�أ����س املنت���دى رئي����س املركز
العربي الدويل معن ب�شور الذي ا�شار
اىل ان جناح اعماله وكثافة احل�ضور
في���ه ت�شكّل تعبرياً عن موقع فل�سطني

منتدى العدالة لفل�سطني الدويل

يف وجدان �رشفاء الأمة واحرار العامل،
كما اكد عل���ى ان العمل اجلماعي هو
الطريق���ة الوحي���دة لتحقيق االجناز،

«االبارثايد» الصهيوني
آخر معاقل العنصرية
في العالم

وان ع���ودة روح التالقي بني مكونات
الأمة وتياراتها هي املدخل احلقيقي
الغ�ل�اق ابواب ال��ش�ر املفتوحة على
منطقتنا من مغربها �إىل م�رشقها.
ب�شور اكد اي�ض ًا ان فكرة املنتدى
ا�سا�سا تنطلق من فكرة بناء اجل�سور
وتعمي���ق التوا�صل بني كل من يعترب
نف�سه خمل�صا لفل�سط�ي�ن ،م�شرياً �إىل
ان هذه امل�شارك���ة الدولية احلا�شدة
ال�سيم���ا م���ن الوالي���ات املتح���دة
االمريكية ،ورغم �ض�آلة امكاناتها ،كان
تعبرياً عن مزاج متحوّل يف الغرب.

■ الأمني العام حلركة الن�ضال اللبناين العربي النائب ال�سابق في�صل الداوود زار
ال�سفري الرو�سي الك�سن���در زا�سبيكن ،عار�ضا معه التطورات ،والأحداث اجلارية يف
�سوريا ودور رو�سيا يف احلل ال�سيا�سي� ،إ�ضافة اىل الأزمة الأوكرانية.
وو�ضع الداوود ال�سفري زا�سبيك�ي�ن مبجريات التطورات عند ال�سل�سلة ال�رشقية من
جب���ال لبنان املتاخمة للح���دود ال�سورية ،م�شريا اىل اح���راز اجلي�ش ال�سوري مع
حلفائ���ه تقدم ًا ميداني ًا� ،ستكون له ارت���دادات ايجابية يف �أرياف درعا والقنيطرة
ودم�ش���ق ،وان املواطنني الدروز يف هذه املناط���ق ال�سورية مرتاحون ومطمئنون
للعمليات الع�سكرية.
■ ح��زب االحتاد دان العدوان الرتكي على �سي��ادة الأرا�ضي ال�سورية ،ونبه القيادة

الدكتور ح�س���ن جوين اع ّد ورقة
قانونية للمنتدى اكد فيها ان الأفعال
الت���ي ترتكبه���ا «�إ�رسائي���ل» بحق
ال�شع���ب الفل�سطيني ت�ش���كّل جرائم
دولي���ة ج�سيمة ومنها :جرائم عدوان،
جرائم حرب ،جرائم �ض���د الإن�سانية،
جرائ���م �إبادة ،جرائ���م �إرهاب ،جرائم
تعذي���ب .و�أن �إرت���كاب ه���ذه اجلرائم
ت�ش���كّل �إنته���اكا ج�سيم���ا لقواع���د
و�أع���راف القان���ون ال���دويل ،و�أهمها
معاهدات جنيف الأربعة لعام ،1949
الربوتوكول الأول اال�ضايف لإتفاقيات
جني���ف � ،1977إتفاقي���ة منع جرمية
�إبادة اجلن����س واملعاقبة عليها لعام
� ،1948إتفاقي���ة حماي���ة املمتلكات
الثقافي���ة يف حالة ن���زاع م�سلح –
اله���اي لع���ام � ،1954إتفاقي���ة حظر
او تقيي���د �إ�ستعم���ال ا�سلحة تقليدية
معينة ميك���ن �إعتبارها مفرطة ال�رضر
او ع�شوائي���ة الأث���ر ,اتفاقي���ة جنيف
لعام  1980وبروتوكوالتها الإ�ضافية،
�إتفاقي���ة منع التعذي���ب لعام ،1984
الإتفاقيات الدولية املتعلقة بحماية
حقوق االن�سان.
املنا�ض���ل الفل�سطين���ي ناي���ف
حوامت���ة ار�س���ل برقي���ة تهنئ���ة اىل
املنتدى ،ا�ش���ار فيه���ا ان العن�رصية
الإ�رسائيلية ت�شكّل مفارقة مع القانون

الدويل والإن�ساين العام ،حيث يج�سّ د
الأبارثاي���د ال�صهي���وين �آخ���ر معاقل
العن�رصي���ة يف هذا الع���امل .وبينما
العن�رصية ال�صهيونية تزداد انغالقاً،
يزداد العامل برمته انفتاح ًا واندماج ًا
وترابط ًا �إن�ساني ًا نحو التقدم وال�سالم،
م�ؤك���دا ان العن�رصي���ة ال�صهيوني���ة
تتقدم لتب�رش العامل مبزيد من الأهوال
واحلروب ،وتقف يف نقي�ض كامل مع
التوجه الإن�ساين العاملي ،وتوجهات
املنظمات الدولية والإن�سانية الأممية،
والإع�ل�ان العاملي حلق���وق الإن�سان،
وهي عرب تاريخها ومنذ ن�ش�أتها ت�شكّل
احلال���ة اال�ستثنائي���ة خ���ارج نطاق
القان���ون الدويل الع���ام ويف عدائها
مع���ه ،ويف ممار�ستها نه���ج االقتالع
املنظم ت�ضيف عل���ى ال�سجل الأ�سود
للعن�رصي���ة �أ�ضع���اف اجلرائ���م ،يف
معاداتها للتاري���خ ل�رسقة اجلغرافيا
بالتعلق باخلرافة العن�رصية.
البي���ان اخلتام���ي للمنتدى اكد
على خيار املقاوم���ة ،باال�ضافة اىل
��ض�رورة تفعيل خمتل���ف االجراءات
القانوني���ة ملعاقب���ة املجرم�ي�ن
ال�صهاين���ة وحما�سبته���م ،وحتقيق
العدالة ...لفل�سطني.

�سامر ال�سيالوي

ال�سيا�سي��ة يف تركي��ا بان هناك م�صال��ح كربى بني �شعب تركي��ا وال�شعب العربي،
يقت�ض��ي منه��ا ع��دم املغام��رة بالعالقات ب�ين ال�شعبني لأنه��ا �ستدف��ع ثمن هذه
املغامرة اذا ما �أقدمت عليها.
■ املكت���ب الإعالم���ي يف حرك���ة الأمة طال���ب وزارة الإع�ل�ام واملجل�س الوطني
للإع�ل�ام بو�ضع ح ّد لبع�ض حمطات التلفزة اللبنانية ملخالفتها القانون املتعلق
بالعالق���ة مع كيان العدو ال�صهيوين .م�ش�ي�را �إىل �أن حمطة  mtvخالفت القانون
م���رات ع ّدة ب�إ�ستخدامها كلمة �إ�رسائيل بد ًال م���ن فل�سطني املحتلة ,وغري ذلك من
املخالفات ,ودعا املكتب الإعالمي الق�ضاء اللبناين اىل التحرك ازاء هذه املخالفات
و�إىل و�ضع حد للتطبيع االعالمي مع العدو ال�صهيوين.

موضوع الغالف

www.athabat.net
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هل ينفجر شمال أفريقيا وأوروبا بالبارود الليبي؟
ال تزال ح����رب امل�ضائق م�ستمرة
بني املحور الأمريكي واملحور املقاوم
بالتحال����ف مع رو�سيا وبع����د �إنتقال
ال���ص�راع �إىل باب املن����دب يف اليمن
و�سق����وط م�ضي����ق هرم����ز بال�سيطرة
الإيرانية يبقى م�ضيق جبل طارق الذي
�أحرز الأمريكيون في����ه ربح ًا بالنقاط
بع����د �إ�سقاط القذايف و�إلغ����اء الت�أثري
الرو�سي مم����ا دفع الرو�����س للتم�سك
باجلزائر وعدم خ�سارتها...
لكن م����ا الذي تري����ده �أمريكا من
الفو�ضى الليبية ؟
�إن الإدارة الأمريكية وعرب �أدواتها
اخلليجي����ة (قط����ر) والرتكي����ة ت�سعى
للفو�ضى امل�ستدامة يف ليبيا لتحقيق
الأهداف الآتية:
�إطالة املعارك واحلروب الداخلية
ل�سن����وات عدي����دة لتمزي����ق املجتمع
الليبي عرب القبائ����ل والقوى اجلهوية
واملناطقية وحتويل املجتمع الليبي
�إىل �صوم����ال جدي����دة يف الق����ارة
الأفريقية وتعمي����ق الفرز الدميغرايف
و�ص����و ًال للتق�سيم وفق م�رشوع ال�رشق
الأو�سط اجلديد.
ت�صدي����ر العن����ف واحل����ركات
التكفريي����ة و�إ�سقاط احلدود بني ليبيا
وكل م����ن م���ص�ر وتون�����س واجلزائر
والب��ل�اد الأفريقي����ة املحيطة لإ�شعال
دائ����رة قتال ت�شبه دائرة القتال الأوىل
يف �سوري����ا والعراق ولبن����ان و�صو ًال
ل��ل��أردن وال�سعودي����ة ب�إنتظار �إ�شعال
الدائ����رة الثالثة يف اليمن وال�سعودية
و�أريرتيا وال����دول املجاورة قرب باب
املندب.
ت�أم��ي�ن ر�أ�����س ج���س�ر للوج����ود
الأمريك����ي وت�أمني قاع����دة للجيو�ش
الأمريكية يف �أفريقيا املعروفة ب�إ�سم
()USAFRICOM
ا�ست����دراج اجلي�����ش امل���ص�ري
للمواجه����ة بعدم����ا ف�ش����ل م�رشوع
الأخوان يف م�رص وعدم قدرة (�أن�صار
بيت املقد�س) على الإ�ستنزاف اجلدي

للجي�ش امل�رصي ،ل����ذا عمدت �أمريكا
لو�ضع م���ص�ر بني خياري����ن كالهما
خطري وخا�رس ،ف�إما �أن تنتظر و�صول
«داع�����ش» �إىل الأرا�ض����ي امل�رصي����ة
وقت����ال ال�سلطة واجلي�ش امل�رصي يف
الداخ����ل �أو ا�ستدراج اجلي�ش امل�رصي
للرمال الليبي����ة والغرق فيها و�صو ًال
للق�ضاء عليه بعد ا�ستنزاف اجلي�شني
ال�س����وري والعراق����ي واكتمال خطة
تدم��ي�ر �أو �شل����ل اجليو�����ش العربية
الرئي�سية (م�رص � -سورية  -العراق)
الت����ي تهدد «�إ�رسائي����ل» بعد جتربة
حرب ت�رشي����ن ع����ام  1973وحتويل
هذه اجليو�ش اىل قوات �رشطة تقاتل
ع�صابات التكفري يف داخل �ساحاتها.

تهديد �أوروبا من البوابة الإيطالية
عل����ى م�ست����وى التفج��ي�رات وت�سلل
امل�سلحني التكفرييني م����ن ال�سواحل
الليبية القريب����ة والتي ميكن الت�سلل
منه����ا �إىل تون�����س وال�سف����ر بحراً اىل
�إيطالي����ا الت����ي ال تتج����اوز امل�سافة
بينهم����ا ح����وايل  150كل����م وحتتاج
لعدة �ساعات فق����ط ،مما يزيد م�شكلة
املهاجرين للدول الأوروبية و�إرباكها
باملهاجرين غري ال�رشعيني بالإ�ضافة
�إىل املهاجري����ن ال�رشعي��ي�ن ال����ذي
ي�شكل����ون البيئة احلا�ضن����ة والوالدة
للتكفريي��ي�ن الذين �سيب����د�أون حربهم
التكفريي����ة يف �أوروب����ا وفق املخطط
الأمريك����ي -ال�صهي����وين لإجب����ار ما

اإلدارة األميركية وعبر
أدواتها الخليجية
والتركية تسعى للفوضى
المستدامة في ليبيا

تبقى من اليهود للهجرة �إىل �إ�رسائيل
وتفكي����ك الإحتاد الأوروب����ي و�إ�شعال
الفتن����ة الإ�سالمي����ة  -امل�سيحية من

وا�شنطن تريد الفو�ضى الدائمة يف ليبيا

(�أ.ف.ب).

جديد بالإ�ضافة اىل الفتنة الإ�سالمية
 الإ�سالمية.نهب الرثوات الليبي����ة من النفط
و�إ�ضاف����ة املخ����زون الأمريك����ي م����ن
النفط بال�سيط����رة املبا�رشة خ�صو�ص ُا
و�أن النف����ط الليب����ي يتمت����ع مبيزات
ا�ستثمارية وا�ستهالكية ممتازة.
بن����اء دولة �ضعيف����ة ممزقة بعد
�إنهاك الأط����راف الداخلي����ة و�إغراقها
بالدي����ون نتيج����ة ا�ستم����رار املعارك
و�إنخفا�ض ال�صادرات النفطية و�صو ًال
لتن�صيب رئي�س وحكومة يتبع �أمريكا
واملر�ش����ح له����ذا املن�صب ه����و اللواء
حفرت الذي مت ا�ستخراجه من املخازن
الع�سكرية الأمريكية والدفاتر القدمية
بعد غي����اب دام �أكرث من ع�رشين عام ًا
حتى �سقوط القذايف.
لق����د انتقلت ليبي����ا و�شعبها من
ديكتاتوري����ة القذايف الت����ي ا�ستمرت
�أك��ث�ر من �أربع��ي�ن عام ًا م����ن الإلغاء
والإ�ستعب����اد �إىل الإ�ستعمار الأمريكي
مبخالب عربي����ة خليجية وم�سلحني
تكفرييني ،لإعادة �إخ�ضاعها من جديد
للإ�ستعمار ،بعدم����ا ا�ستطاع املقاوم
عم����ر املختار و�إخوان����ه من حتريرها
ومقاومة الإ�ستعمار الإيطايل وها هي
ليبيا تعود للم�صادرة ثانية وتغت�صب
ثاني����ة وتثخنها اجل����راح لكن ب�أيدي
ليبي����ة عربي����ة وم�سلمة تنف����ذ �أوامر
�أمريكية و�صهيوني����ة كما يح�صل يف
بالد ال�شام وم�رص.
ليبيا �س�ل�اح الدمار ال�شامل ل�شمال
�أفريقيا والتي �ست�صيب �شظاياها �أوروبا
عم���ا قريب وب���دون مكاب���رة علينا �أن
نع�ت�رف �أن امل��ش�روع الأمريكي يتقدم
يف بع�ض اجلغرافي���ا العربية ب�سهولة
وب�رسع���ة و�صحي���ح �أنه ف�ش���ل �أو متت
عرقلته يف �سوريا والعراق ولبنان ...لكن
ليبيا وجريانها قد غرقت يف حفرة النار
الأمريكية ب�أيد تكفريية.

د.ن�سيب حطيط

َ
ّ
لمصلحة من زج مصر في المستنقع الليبي وتدمير قدراتها العسكرية؟
ازداد الو�ض���ع االمني تعقيدا يف ليبيا يف الفرتة
االخرية ،بعد دخول داع�ش عل���ى خط ال�رصاع الدائر
هن���اك واعالن االمارة اال�سالمية يف برقة ،والذي عمل
عل���ى زج م�رص بال�رصاع القائم فيه���ا ،ومن املعلوم
�أن لدى ليبيا ح���دوداً م�شرتكة مع م�رص بحدود 1200
كل���م ،وقد افتعل داع�ش حادثة ذب���ح الأقباط لي�ستفز
ال�ش���ارع امل�سيحي ،و يحرك الفتن���ة الطائفية جمدداً
يف م�رص(التي مل تن�س ما جرت عليها من �آالم القتل
وحرق الكنائ����س ،اثناء حكم ح�سن���ي مبارك البائد)
ويوجد حالة من عدم اال�سقرار على امل�ستوى الوطني،
وابقاء م�رص يف حالة ا�ستنزاف دائم.
اراد داع�ش من عملية الذبح ،وت�صوير هذا امل�شهد
املرعب ،ون��ش�ره عرب و�سائل التوا�ص���ل االجتماعي،
ان ي�ستف���ز الرئي����س ال�سي�س���ي اي�ض���اً ،الخراجه عن
ط���وره ،وزجه يف املعركة يف ليبي���ا ،لتعميق الهوة
بني احلكم يف م��ص�ر واال�سالميني ،وعلى نحو خا�ص
حركة االخ���وان امل�سلمني ،التي متتلك �شعبية كبرية،

ولها ت�أثري يف ال�شارع امل�رصي ،خ�صو�ص ًا بعد ان �شن
اجلي����ش امل�رصي وبالتن�سيق مع اللواء حفرت الغارات
على مواقع امل�سلحني يف م�رصاتة ،وكانت ح�صيلتها
مقت���ل العديد من املقاتل�ي�ن واملدنيني بح�سب كالم
امل�سلح�ي�ن وم�رصات���ه معروف���ة بت�أييده���ا الكبري
لالخوان امل�سلمني،ولديها جمموعات ع�سكرية تقاتل
حفرت واملجموعات االخرى املتحالفة معه.
دعت م�رص يف خ�ضم هذه االزمة املجتمع الدويل
اىل التدخل من �أجل حماربة داع�ش واالرهاب التكفريي
يف ليبيا ،وطلب مندوبها من جمل�س االمن ان يتدخل
ع�سكري ًا اليقاف حمام الدم فيها ،ولكن املناخ الدويل
واالقليم���ي كان راف�ض ًا للتدخل الع�سكري ،ويرغب يف
ان حتل االمور باحلوار بني االطراف املتنازعة من اجل
الو�ص���ول اىل ت�سوية �سيا�سية ،وه���و يعلم ان االمور
لي�ست بهذه الب�ساطة بل اعقد بكثري من ذلك.
تدعونا ه���ذه املواقف الدولية واالقليمية املثرية
لل�ش���ك والت�سا�ؤل :ملاذا مل يتخ���ذ جمل�س االمن قراراً

حا�سم��� ًا وحت���ت البن���د ال�سابع ،يدع���و اىل حماربة
الإرهاب يف ليبيا؟ مل���اذا مل يتحرك التحالف الدويل
ل�رضب الإرهاب التكفريي يف ليبيا ،وهو امر من �صلب
مهام���ه؟ اال ي�شكل االره���اب التكفريي يف ليبيا خطراً
على دول اجل���وار االفريقي ودول اوروب���ا؟ اال ت�شكل
احلركة التكفريية خطراً كبرياً على م�رص وتاخذها اىل
الفلتان االمني والال�ستقرار؟
واىل مت���ى ت�ستطيع م�رص ان تبق���ى �صامدة يف
مواجهة ه���ذه املجموعات الداع�شي���ة واخواتها من
احل���ركات اال�سالمية التي زُج���ت معها يف اتون هذه
الفتن���ة؟ وهل ي�ستطيع ال�سي�سي مبفرده ان ي�ستمر يف
هذه املواجهة من دون دع���م دويل حقيقي واقليمي؟
وه���ل �سي�ستمر يف التن�سيق االمن���ي مع اللواء حفرت
من اج���ل احلد من ارت���دادات داع�ش عل���ى م�رص؟ اال
ي�ؤثر هذا الو�ضع �سلب ًا يف عملية ال�رصاع �ضد الكيان
ال�صهيوين؟
ان امل�ستفي���د من هذا الو�ضع امل����أزوم يف ليبيا

وم�رصكل من ا�رسائيل وامري���كا ،وكالهما يخ�شى من
ا�ستق���رار الو�ضع االمني وال�سيا�سي يف م�رص ،ويخافا
من ان تع���ود اىل دورها التاريخي يف عملية ال�رصاع
�ضد ا�رسائي���ل ،كونها كانت مرتك���زاً قومي ًا وا�سالمي ًا
يف تل���ك املرحلة ،و جزءاً ا�سا����س من خط املمانعة
يف منطقة ال��ش�رق االو�سط .وما تقوم به املجموعات
التكفريية من اعم���ال تخريبية �ضد اجلي�ش امل�رصي،
ي�صب يف خدمة ا�رسائيل.
على النظام امل�رصي ان يدرك بان من م�صلحته،
ح�رص مواجهته بالتكفرييني دون غريهم من احلركات
اال�سالمي���ة املعتدل���ة ،وان يبادر بدعوته���م للحوار،
وعليه���م ان يكون���وا على قدر كبري م���ن امل�س�ؤولية،
وي�ستجيبوا ل���ه ،الن امل�ؤامرة كبرية ،و�ستحرق نارها
اجلمي���ع ،اذا مل يتح�صن���وا منها ،و�سيك���ون اخلا�رس
اال�سا�س فيها فل�سطني.
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السعودية :االنكفاء الى الداخل
تطغ���ى يف ال�سعودي���ة اليوم
هواج�س متعددة ،م�صدرها القلق
املتنامي م���ن ان تكون امل�ساحة
اجلغرافية نهب���ا لالرهاب ،كغالل
طبيعي لزرع اري���د منه ان يكون
�سما ح�رصيا يف العراق و�سوريا .
ولذلك م���ن اجلل���ي ان هناك
مراجع���ة لالرتكاب���ات املتعددة
الت���ي ح�صلت ابان حك���م امللك
عبداهلل ،وقد عرب ع���ن ذلك امللك
�سلمان بعد ان ت�سلم احلكم م�شريا
اىل «اخط���اء» وقع���ت دون ان
ي�سميه���ا .اال ان الرتجمة العملية
للتوج���ه اجلديد ج���اءت �صاعقة
بحيث انه اج���رى تغيريات �شبه
جذرية يف مواقع ال�سلطات كلها،
وال�سيم���ا يف املواق���ع االمني���ة
والع�سكري���ة ومت نق���ل مواق���ع
اتخ���اذ القراراىل اق���رب املقربني
مع ت�شكيل هيئات وجلان موازية
بيدها القرارالنهائي وال �سيما يف
جمايل االم���ن والدفاع وباالخ�ص
االجهزة اال�ستخبارية واال�ستغناء
عن خدمات من بات���ت ا�سماءهم
«فاقعة يف الت���ورط» بال�ش�ؤون
التخريبي���ة والدموية يف اخلارج
مثل االمري بندر من �سلطان .
من الوا�ضح ان احلكم اجلديد يف
ال�سعودية لن يتمكن من اخلروج
ب�رسعة من ا�رس املرحلة ال�سابقة
وخ�صو�ص��� ًا �أن هناك معاندة يف
مواقع عدة بغ�ض النظر عن غياب
�سعود الفي�ص���ل عن الواجهة منذ
ت�سل���م امللك اجلدي���د احلكم ،من
دون ان يك���ون بال��ض�رورة قد مت
نقله اىل موقع الع���ب احتياطي،
وعودته اىل الواجهة اذا ا�ستدعت
ال�رضورة .
م�ص����ادر القل����ق يف ال�سعودية
متع����ددة ،واولها جن����اح ايران يف

خوف عربي � -سعودي من جناح املفاو�ضات النووية

التو�ص����ل اىل اتفاق م����ع الواليات
املتحدة خ�صو�صا ،والقوى العاملية
عموم����ا اىل اتف����اق ب�ش�����أن امللف
النووي� ،سيم����ا انه مل يعد من �شك

الدولة العبرية
والسعودية قلقتان من
نجاح طهران وواشنطن
بالتوصل إلتفاق نووي

ب����ان االدارة االمريكية �صارت على
قناعة بان اجلمهوري����ة اال�سالمية
ال ت�سعى اىل امت��ل�اك �سالح نووي
لالغرا�ض الع�سكرية ،وامنا لالغرا�ض
ال�سلمية با�شكالها املتعددة .
وت�شاط���ر ال�سعودي���ة ه���ذا
القل���ق ،الدولة العربية وباالخ�ص
اليم�ي�ن املعرب عن���ه يف مواقف
زعيم الليك���ود بنيامني نتنياهو
ال���ذي ي��ص�ر على الق���اء خطاب
حتري�ضي على ايران من على منرب
الكونغر����س ،رغم �ص���دور دعوات
على ال�سن���ة ا�رسائيلية اىل الغاء
اخلطاب العادة ا�صالح العالقة مع
البيت االبي����ض «الن االمريكيني
ا�سخياء مع ا�رسائيل وهم يقدمون
اكرث م���ن �أربعة ملي���ارات دوالر
م�ساع���دة �أمنية �سنويا لها» ،وان

هناك �شيئا ال ميكنه���م الت�ساهل
فيه وهو امل�س �سيا�سيا برئي�سهم،
ول���ن يغف���روا لنتنياه���و ذل���ك
و�سيعتربونه خيانة».
امللف الثاين امل�ؤرق لل�سعودية
يتعلق باليم���ن والتطورات التي
اطاح���ت او على طري���ق االطاحة
بكل م���ا فعلت���ه ط���وال االعوام
اخلم�سة والع�رشين املا�ضية .
ثالثا :الف�شل الكبري ل�سيا�ستها
الرعناء يف �سوري���ا ،التي ورطها
فيه���ا الثنائ���ي �سع���ود الفي�صل
وبندر بن �سلطان.
رابع���ا :العجز عن حل الق�ضية
البحريني���ة رغ���م التدخل االمني
الف���ظ ع���ن طري���ق درع اجلزيرة
واجراءات اخرى .
خام�سا :القلق م���ن �صنائعها

االرهابي���ة يف الع���راق حي���ث
بات���ت ت�ستنزف طاق���ات وموارد
كب�ي�رة للمحافظة عل���ى احلدود
مع الع���راق �سيما بع���د العملية
االخرية ،ومقت���ل اربعة ع�سكريني
بينهم �ضابط كبري.
�ساد�س���ا :االرتب���اك يف امللف
الليب���ي ،بعد الغ���ارات امل�رصية
على مواق���ع تنظيم داع�ش والذي
انعك����س يف بيان�ي�ن متناق�ضني
ملجل�س التع���اون اخلليجي ومن
ث���م حتميل امل�س�ؤولي���ة ل�شخ�ص
امني عام املجل����س عبد اللطيف
الزياين .
كل الدالئ���ل معطوف���ة عل���ى
املذكور اعاله ت�ؤكد ان ال�سعودية
ال بد ان تنتق���ل اىل اعادة ترتيب
اوراقه���ا ،وترتيب االوراق يبدا من
االنكفاء اىل الداخ���ل وهو ما بد�أ
عمليا� ،سيم���ا ان االرهاب مل يعد
يطرق االبواب وامنا بات يع�شع�ش
يف الداخ���ل بانتظ���ار ا�ش���ارة
الإنطالق .
الوا�ضح اي�ضا �أن القيادات تدرك
املخاطر ،ولذلك انطلقت منت�صف
اال�سبوع اجلاري ،اول مناورات من
نوعه���ا يف ال�سعودية حتت ا�سم
«وطن  »85لرفع م�ستوى التن�سيق
بني االجهزة االمنية ورفع م�ستوى
جهوزيته���م ،ومواجه���ة التنامي
امللحوظ يف ن�شاطات اجلماعات
والتنظيمات االرهابية ،وفق ما مت
ن�رشه �سعوديا.
وي�شارك يف املن���اورات رجال
ام���ن  8قطاعات �أمني���ة ،والهيئة
العليا للأمن ال�صناعي وامل�صلحة
العامة للجمارك ،وجتري با�رشاف
االمري حممد بن نايف.

يون�س عودة

العالقات االسرائيلية – الهندية ..هل تتطور نحو التحالف العسكري؟
ها هي العالق���ات اال�رسائيلية-
الهندي���ة تخرج اىل العلن من الباب
الوا�س���ع ،ليكرث القي���ل والقال بني
ٍ
ٍ
وم�شكك يف
متخ���وف من تطوره���ا
جناحه���ا ،ولي�س خافي��� ًا على �أحد،
ان ه���ذا التحالف لي����س وليد ليل ٍة
ٍ
مل�سرية
و�ضحاها ،بل ه���و ا�ستكما ٌل
طويل ٍة من املد واجلزر.
تلك العالق���ات التي تطورت يف
الآونة االخرية �شكلت خماوف جلميع
دول املنطق���ة العربي���ة اال�سالمية
با��ضافة
ودول ال��ش�رق االو�س���ط ،ﻹ
لدول جنوب �آ�سيا املحيطة بالهند.
وهنا �سن�ضيئ على خماطر تطور
تل���ك العالقات وامكاني���ة جناحها
و�أهم النقاط التي قد تقف �سداً منيع ًا
ٍ
حتالف ع�سكري من
يف و�صولها اىل
الطراز الرفيع.
تعترب الهن���د ع�ب�ر التاريخ من

ابرز الداعمني للق�ضية الفل�سطينية،
وه���ي من خ�ي�رة ال���دول املمانعة
للإ�ستعم���ار ،ولديها �سج ٌل مميز مع
الدول العربية ،من جهة �أخرى تعتمد
ب�ش���كل جوهري على النفط الإيراين،
والأخرية هي عدوة ا�رسائيل االوىل.
يف ح���ال بلغت العالقات مراحل
متقدم���ة� ،ستنتق���ل تكنولوجي���ا
اال�سلحة اىل نيودلهي مما �سيجعلها
رقما �صعب ًا يف ال�ساحة الدولية ،يف
الوقت عينه �ستنع�ش �صفقات ال�سالح
تل ابي���ب اقت�صادي��� ًا ،و�ست�ساعدها
عل���ى متابع���ة حربها �ض���د العرب
والق�ضي���ة الفل�سطيني���ة ،لكن هناك
الع���ب ثالث قد يعرق���ل تنامي هذا
ٌ
التعاون ،فوا�شنطن لن ت�سمح مبرور
تكنولوجي���ا اال�سلح���ة الفتاكة اىل
الهند ،خ�صو�ص ًا ان االخرية لديها من
الزاد الب�رشي ما يكفي لدخول حرب

طويل���ة ،وعندها �سته���دد امل�صالح
االمريكي���ة يف املنطق���ة اجلنوبية
الآ�سيوية.
من جان���ب �آخر �ستخ�شى ا�رسائيل
من العالقات االيرانية  -الهندية ،ففي
حال ح�صول �س���وء تفاهم يف مراحل
متقدمة بينها وبني نيودلهي ،قد تنقل
االخرية م���ا ح�صلت عليه اىل طهران،
وعنده���ا �سيكون الكي���ان ال�صهيوين
اخلا�رس االكرب والأكرث ت�رضراً.
اما يف حال جرى االتفاق ب�شكل
ايجاب���ي ،عنده���ا �ستك���ون االمور
اكرث تعقيداً عل���ى املنطقة العربية
واال�سالمية ،لت�صبح الهند خري داعم
وحليف للدول���ة ال�صهيونية ،ما قد
يدفعها لزيادة غطر�ستها وت�سلطها،
ف�صفق���ات ال�س�ل�اح �ست���در عليها
اموا ًال طائلة ،االمر الذي �سي�ساعدها
يف تطوي���ر منظومته���ا الع�سكرية،

والرتكيز اكرث على االبحاث الهادفة
للتطوير ا�سلحتها ،ما قد يغري اللعبة
االقليمية ،فت�صبح مر�ض ًا �رساطاني ًا
ال عالج له.
ففي وقت �سابق ام��� ّدت ا�رسائيل
ٍ
وطائرات
دولة الهند با�سلح ٍة نوعية
ب���دون طي���ار ،لكن كان���ت من حتت
الطاول���ة ،كي ال تث�ي�ر غيظ وغ�ضب
حلفائها الع���رب ،بالإ�ضافة مل�سلمي
الهند.
ولو ا�ستطاع���ت ا�رسائيل حتقيق
م�آربه���ا ،فهي �ست�صب���ح قريب ًة جداً
من ايران ،ف�ستتمكن عندها قوات تل
ابيب من التواجد يف املياه الهندية
االقليمي���ة ،القريبة من دول اخلليج
العرب���ي من جهة ،وايران وباك�ستان
من جهة اخرى.
وتبق���ى هذه العالقات �سالح ًا ذو
حدي���ن ،لكن االه���م ان يف نهايتها

خا��س�ر واحد ،فف���ي حال
�سي�ب�رز
ٌ
انتقلت وتط���ورت العالقات ،ومن ثم
تدهورت قد تكون الهند خا�رس ًة النها
�ستفقد ثقة حلفائها اال�سرتاتيجيني
يف منطقة ال�رشق االو�سط ،اي العرب
الذين كان���وا يف �صفها يف املا�ضي
وعلى مر التاريخ.
اما يف ح���ال تكلله���ا بالنجاح
فقد ن�شهد ازم ًة �صعبة ،وفرت ًة خطرة
وحرج���ة �ستمر بها االم���ة العربية
اال�سالمية املفككة ا�ص ًال .وعندها قد
تقوم ا�رسائيل بخطوة افتعال حرب
ٍ
جبه���ات نائمة ،لكننا دون
وحتريك
�شك �سرنى موقف��� ًا امريكي ًا مفاجئاً،
�إذ �ستعم���د وا�شنطن لتقلي�ص دعمها
لتل ابيب ع�سكري ًا ،خ�صو�ص ًا يف ظل
احلوار االمريكي  -االيراين.

ح�سني غازي
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إميل لحود يتذكر..
رئيس لبنان في جنوب الجنوب في الساعات األولى للتحرير
نعود مع الرئي����س �إميل حلود
�إىل �أي���ام التحري���ر يف  23و24
�آيار  ،2000ونعر����ض له ما قالته
جريدة «ال�سف�ي�ر» �أنئذ ،فقد كان
رئي�س لبنان يف � 24أيار يجول يف
املناطق اجلنوبية التي اندحر عنها
االحتالل ،حيث فاج����أ املواطنني
بوجوده بينه���م ،و�أخذ �أمر وجوده
يف اجلن���وب املح���رر ينت�رش يف
القرى املحاذية لل�رشيط احلدودي
املحتل� ،إذ ح�سب «ال�سفري» كانت
«الأي���ادي تت�شاغل بخلط وريقات
الأزهار مع االرز ريثما يهل موكب
رئي�س اجلمهورية املنتظر».
مير الآن بالناق����ورة ،كلها ع�رش
دقائ����ق وي�ص����ل ،يبدو �أن����ه يطلب
التوقف ب��ي�ن الفينة والفينة للت�أمل
يف امل����كان ،يقول �أحد م����ن �سبقوا
املوك����ب بعدما �أنه����ى مكاملة عرب
اخلليوي.
احل�شود تتكاث����ر ،والرتقب ي�شتد،
و�شم�����س الظهرية الهب����ة ،مزيد من
الوا�صل��ي�ن املنتظري����ن ،ومعه����م
«�ضيف����ان» ممي����زان� ،ساقهما فتى
�إىل ال�ساح����ة ،فامتث��ل�ا كنا�ضجني
يعرفان واجبات ال�ضيافة يف القرى،
وك�أنهم����ا يعي����ان ان ذبح خروفني
�أمام موكب الرئي�س �أقل ما يعرب عن
ترحاب الأهايل ب�ضي����ف ينتظرونه
منذ زمن طويل.
غري �أن مبعوثي املوكب الرئا�سي
�آثروا و�سائل التعبري «الأرق» على
اراقة الدماء �أم����ام املوكب ،ف�أقنعوا
�صاحب اخلروف��ي�ن برتكهما جانب ًا
مكتفني بالأزهار واالرز.
دقائق قليلة متبقية ،ويف زاوية
مظللة� ،سي����دة تبكي ب�صمت ،تذرف
الدموع اخلر�س����اء ،لتعود فتم�سحها
بكفه����ا ،بدا م����ن الوقاح����ة التطفل
على عواطفها بال�س�����ؤال ،فرتكناها
ب�سالم ،وحني التفتنا �إىل حث كانت
تق����ف بغية االطمئن����ان عليها ،ولو
م����ن بعيد ،كانت ق����د اختفت ،وكان
املوكب قد هلّ.
تق����ف ال�سي����ارات الث��ل�اث �أمام
الكني�سة ،ويرتجل الرئي�س حلود من
«�شريوكي» �س����وداء تلونت ب�ألوان
الأزه����ار التي �ألقي����ت عليها من كل
جان����ب يرك�����ض اجلمي����ع باجتاه
رئي�س اجلمهورية الذي بدا مبت�سم ًا
كعادت����ه ،يحيي اجلمي����ع بب�ساطة،
ومن دون تكلف.
يدخل املوك����ب ال�شعبي الراجل
اىل قاعة الكني�سة ،ويجل�س الرئي�س
على كر�س����ي �صغري �أح�رض له ،فيما
افرت�ش اجلمه����ور القري����ب الأر�ض،
واعتلى اجلمهور الأبعد الكرا�سي من
�أجل ر�ؤية او�ضح.
«الي����وم اكتم����ل ب����در لبنان»،
ي�صيح �أحد الأه����ايل ،الذي يبدو �أنه
انت����دب للكالم ،فوق����ف يف مواجهة
الرئي�س منا�شدا« :اليوم نحت�ضن يف

الرئي�س حلود يف عني �إبل يف  24ايار 2000

ح�ض����ن االب����وة احلق����ة ،ون�ستنري
بالنور يف عتم����ة ليايل الربع قرن..
ن�ستن��ي�ر ب�شل�ش �أول ،ه����و فخامتك
(يعل����و الت�صفي����ق) ،وال�شل�ش الأول
من �شلو�ش �أرز لبن����ان اخلالد الذي
نحتم����ي بظالله يف ه����ذا اجلنوب
اجلن����وب ..يا من حملت����م همومنا،
ورفعتم ر�أ�سنا� ،أهال بكم �أيها الكبري..
لطاملا �شعرنا بتوجيهاتكم ترعانا
وتهتم بنا عرب فعالي����ات املنطقة،
فلم تكونوا يوم���� ًا بعيدين عنا� ..أن
املق����درة عل����ى العط����اء والعفو ال
يفعله����ا اال كبار هذا التاريخ ،وانتم
من كبار هذا التاريخ».
يعلو يف القاعة الهتاف ،ثم يعود
فيختف ل�سم����اع الرئي�س حلود وهو
يخاطب اجلموع« :جميئي اليكم هو
لطم�أنتك����م ،ف�أنتم قد عانيتم الكثري
حت����ت االحت��ل�ال بالن�سب����ة جلميع
اللبناني��ي�ن ..دفعتم الثم����ن غالي ًا،
ونح����ن لدين����ا واجب����ات جتاهكم..
نريد �أن نعمر �سوية ،نريد �أن نعطي
اوالدنا امل�ؤ�س�س����ات ..علينا �أن نرد
لكم حقوقك����م� ،أن نع ّب����د طرقاتكم
ومندكم بالكهرباء وباملاء ،بح�سب
امكانياتن����ا»«( ...االم����ان ب�����س»،
يهم�سه����ا رجل يهدهد طف��ل� ًا وك�أنه
ينا�شد الرئي�س من مكانه يف القاعة
ويتوقع �أن ي�سمعه)...
لق����د خفت����م م����ن ع����دم تواجد
رج����ال الأن ،يكم����ل الرئي�س حلود،
اطمئنكم انكم اليوم �أقوى بكثري ،لأن

اللبنانيني جميعهم �أ�صبحوا �سوية..
حقوقك����م ه����ي حق����وق كل لبنان،
ورجال الأمن هم ل����كل اللبنانيني...
لقد ر�أيت����م ماذا ح����دث عندما كان
اللبنانيون موحدين كدولة ،ك�شعب،
كمقاومة ،وكجي�����ش لبناين وطني،
كل ه����ذا دون منّة من �أحد لأننا كنا
�سوي����ة ،اقول لكم ارتاحوا واطمئنوا،
املا�ضي �أ�صبح وراءنا ،والآن �سنفكر
بالبناء من �أجل �أوالدنا وم�ستقبلنا..
�سيك����ون لك����م خمف����ر ،وم�ست�شفى،
ووزراء وم�س�ؤول����ون يزورونك����م..
بر�ؤيتك����م ك��ب�ر قلب����ي ..ال تخافوا،
فكلم����ا ندهتم �ست�سمع����ون �صوتنا
يف اللحظ����ة ذاتها ..قلبي يكرب بكم..
يحيا لبنان.
وخالل لقاء مع اهايل بلدة رمي�ش
يف كني�سة البلدة قال الرئي�س حلود:
«جميئ����ي �إىل هنا ،ه����و لأقول لكم
انكم عدمت �إىل كن����ف الدولة ،ولكي
اطمئنكم ،لأنك����م عانيتم الكثري يف
نظر جميع اللبنانيني حتت االحتالل
ودفعت����م الثمن غالي���� ًا ،لذلك علينا
واجبات جتاهكم ،نحن الآن �سنع ّمر
�سوي ًا و�سنق����دم الوالدنا م�ؤ�س�سات،
وبانتظار حتقيق هذه الهدف ،علينا
�أن نعي����د لكم حقوقك����م و�أن ن�صلّح
لكن طرقاتكم والكهرباء واملياه.
و�أ�ضاف :نح����ن نعترب ان رمي�ش
مث����ل بعب����دات ،مثل ب��ي�روت ،مثل
كل لبنان� ،أح����ب �أن �أقول لكم �أنكم
عدمت �إىل كنف ال�رشعية ويف الوقت

(�أ.ف.ب)

عينه نريد من كل �أهل رمي�ش �أن
يعودوا �إىل لبنان ،وكونوا �أكيدين
�أن قوتن����ا بوحدتن����ا ،الوح����دة
�أعطتن����ا الق����وة ،والوحدة التي
تبني امل�ؤ�س�سات لأبنائها ،علينا
جميع���� ًا �أن نعمل كلنا مل�صلحة
لبنان وبروحي����ة واحدة وقلب
واحد ،واهال و�سهال برمي�ش ،يف
ح�ضن ال�رشعية ليبلغ كل واحد
منكم من غ����ادر من �أهل رمي�ش
فليعودوا وال خوف عليهم.
وقال :كون���وا �أكيدين �أن كل
واحد موج���ود هنا هو بالن�سبة
لن���ا مثل �أي واح���د موجود يف
�أي مكان من لبن���ان ،كل واحد
�سين���ال حقه ،ونح���ن جميع ًا
�س���وف نبني امل�ستقبل من �أجل
�أوالدنا وليوفقكم اهلل».
ويف بلدة ع�ي�ن ابل خاطب
الرئي����س حل���ود االه���ايل امام
الكني�سة فق���ال« :اطمئنوا انتم
املوجودي���ن هن���ا ،وكل م���ن
غادر فلريج���ع ،لبنان بوحدته
ا�سرتج���ع �أرا�ضيه وانتم جميع ًا
�ضم���ن ه���ذه الأرا�ض���ي ،كلكم
�أهل عني ابل يج���ب ان تعودوا
�إىل هن���ا ،بالن�سب���ة لن���ا� ،أنتم
ونح���ن واحد ،نح���ن لبنانيون
وعل���ى الأر����ض كل ال���وزارات
وامل�س�ؤولني �س���وف ي�أتون �إىل
هنا لالطالع عل���ى متطلباتكم
�ضمن االمكاني���ات وماذا ميكن
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�أن يتم عمله ،ك���ي تعودوا �إىل
�أر�ضكم وحياتكم التي لكم احلق
بها لأنكم لبنانيون ،و�أقول لكم
�أن���ه ال يوجد �ضغين���ة �ضد �أي
كان ،كل اللبناني�ي�ن يريدونكم،
اليوم ه���و للبن���ان ،اليوم هو
�أجمل ي���وم يف تاري���خ لبنان
لأن كل لبن���ان �أ�صب���ح موحداً
مل�صلح���ة كل اللبناني�ي�ن ،يف
هذا اليوم للبن���ان ،نحن ن�شكر
الدع���م امل�ستمر م���ن االخوان
يف �سوري���ا ،واق���ول لكم �أن كل
م���ا ح�صل يف املا�ض���ي �أ�صبح
وراءن���ا ،وامل�ستقب���ل امامك���م
واوالدكم �سيبقون يف هذا البلد
وال يخاف���ن �أحد من �شيء لأننا
جميع ًا �أ�صبحنا موحدين».
جول����ة الرئي�س حل����ود فور
اندحار العدو اال�رسائيلي� ،شملت
اي�ض ًا ا�ضافة �إىل الناقورة وعلما
ال�شعب ورمي�ش وعني ابل ،بنت
جبيل وجواره����ا ،عابراً خاللها
مبحاذاة ال�رشي����ط ال�شائك الذي
يف�ص����ل احل����دود اللبنانية عن
فل�سطني املحتل����ة ،وكان على
بعد امتار قليلة من امل�ستعمرات
اال�رسائيلي����ة �شلم����ي ،وحنيتا
وزرعي����ت ،املواجهة لقرى علما
ال�شعب ،ورمي�ش وعني ابل.
وا�ستقب����ل الرئي�����س حل����ود
ا�ستقبا ًال الفت���� ًا يف هذه القرى،
حيث نرث علي����ه الأرز والورود،
وال �سيما يف مدينة بنت جبيل،
التي التق����ى اهاليها يف النادي
احل�سين����ي ،وحت����دث الرئي�����س
حل����ود م�شيداً ب�صم����ود االهايل
وبت�ضحي����ات املقاوم����ة ،و�شدد
على وح����دة املوق����ف وامل�سار
وامل�ص��ي�ر يف �سوري����ة ،وق����ال:
بف�ض����ل هذه الوح����دة انت�رصنا
على ا�رسائيل.
وا�ستمرت هتافات الرتحيب
والت�صفي����ق للرئي�س حلود اكرث
من خم�س دقائق عاد بعدها عرب
طريق ال�ساحل.
واطل����ع حلود خ��ل�ال جولته
على �أو�ض����اع العائدين ميداني ًا
م�ش����ارك ًا اياهه����م فرحته����م،
بالتحري����ر ،وات�صل م����ن هناك
بعدد م����ن ال����وزارات واالدارات
املعنية لت�رسيع تقدمي اخلدمات
واملتطلبات املعي�شية.
والتق���ى الرئي����س حل���ود
االهايل يف الق���رى التي زارها
يف ج���و عاطف���ي وحا�شد مل
ت�شه���ده منذ اال�ستق�ل�ال علم ًا
�أنه���ا امل���رة الأوىل التي يزور
فيها رئي����س جمهورية لبناين
هذه املناط���ق ،منذ اال�ستقالل
عام .1943

�أحمد زين الدين
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بمساعدتك في المنزل
خطوات لترغيب زوجك
ِ
اقرتب �شهر الع�سل على االنتهاء؟
ق�ضيتم���ا �أيام ًا ل���ن تن�سياها �أثناء
�شهر الع�سل؟
هذه الأ�سابيع القليلة لن تعوَّ�ض
مرة �أخرى ،فاحر�صي على �أن تكون
مثالي���ة ويف منتهى ال�سعادة ،لكن
مع قرب انتهاء هذا ال�شهر تبد�أ الأمور
يف الو�ضوح كخن���اق الليلة يومي ًا
عل���ى الغطاء على �سبيل املثال� ،أو
م�شاه���دة التلفزي���ون؛ تريدين �أنت
امل�سل�سل ،وهو يريد مباراة ،وهكذا،
�ستبد�أ الأ�شياء التي مل تعرفاها عن
بع�ضكما على و�شك �أن يتم الك�شف
عنها ،فكوين م�ستعدة.
للح�ص���ول عل���ى زوج متعاون
ي�ساع���دك يف تنظيم �أم���ور املنزل،
جمعن���ا لك خم�س خط���وات عليك
اتباعها كي ت�ضمني �أن يكون زوجك
م�ساعداً لأبعد احلدود معك:
اخلط���وة الأوىل :يجب �أن تبدئي
مبكراً ،ف�إذا كنت متزوجة حديث ًا ال
ب���د �أن تبدئ���ي الآن ،فعوّدي زوجك
عل���ى روتني
مع�ّي� م���ن البداية،
نّ
فالتع���وّد يكون �أ�سه���ل يف البداية،
ف�إذا اعتاد عل���ى نظام فو�ضوي لن
تقدري على تغيريه �أبداً.
ح���اويل �أن تبدئي خطوة فخطوة،
فعندما تعودين من رحلة �شهر الع�سل
�إىل منزلك وتقومني بتفريغ حقائبك،
اطلب���ي من���ه �أن ي�ساع���دك يف هذا،
فعالقت���ك به يف ه���ذا الوقت �ستكون
عري�سي،
نْ
على ما يرام ،ف�أنتما مازلتما
ف�سيقوم على الف���ور مب�ساعدتك دون
تذمّ���ر ،ففي هذا الوقت عادة ما يكون
مت اال�ستعداد للم�ساعدة
زوجك على �أ ّ
حتى يتق���رب منك �أكرث ،ويعرف عنك
املزي���د ،فانتهزي ه���ذه الفر�صة كي
تبدئي حياتكما الزوجية على �أ�سا�س
�سليم من البداية.

ِ
أنـت

اخلطوة الثاني���ة :بالن�سبة �إىل
ال�سي���دات اللوات���ي م�ض���ى على
زواجه���ن فرتة من الزم���ن دون �أن
يحاول���ن التغي�ي�ر يف �أزواجه���ن
م���ع الأ�سف ،وع�شن م���ع هذا الأمر
الفو�ض���وي �سن���وات كث�ي�رة ،ال بد
�أن تفهم���ن �أن تغيري الروتني الذي
اعتاد علي���ه �أزواجكن منذ �سنوات
من ال�صع���ب �أن يتغ�ي�ر ب�سهولة،
لذا ال نتوقع نتائ���ج من �أول مرة،
فعليكن بال�ص�ب�ر �إىل �أبعد احلدود،

واخلطوة الثالثة هي الأكرث �أهمية.
اخلطوة الثالثة :ال ت�سمحي لهذا
الأمر �أن ي�سب���ب لكِ الإزعاج ،فعلى
كل الأحول نح���ن جميع ًا مذنبون،
فرمبا �أن���تِ تن�سني �أن تتحدثي عن
�صنبور املاء الذي كُ �رس منذ يومني
يف احلمّام� ،أو تنظفي املطبخ جيداً
بعد عزوم���ة ما ،كلن���ا نتذمر من
توليّ املهم���ات املنزلي���ة ،ولدنيا
طاقة احتمالي���ة تنتهي عند نقطة
ما ،فال بد �أن تعريف هذا الأمر جيداً

فَ ن

وطــفـــــلك

�إذا ر�أي��ت ابن��ك يبكي ف�لا ت�ضيعي
وقت��ك ب�إ�سكات��ه� ..أ�ش�يري �إىل حمام��ة
�أو غيم��ة يف ال�سم��اء لينظ��ر �إليه��ا،
و�سي�سك��ت ،لأن ف�سيولوجي��ة الإن�س��ان
بالبكاء هي يف النظر �إىل الأ�سفل.
�إذا �أردت الأبن��اء �أن ينه��وا اللع��ب
فال تق��ويل لهم :انته��وا االن ،بل قويل:
بق��ي خم���س دقائ��ق ..ثم ع��ودي �إليهم
وقويل :بقي��ت دقيقتان ،ثم قويل :الآن،
و�سينهون.
�إن كن��ت �أمام جمموعة من الأطفال
يف م��كان فيه �ضو�ض��اء عالية و�أردت
لف��ت انتباهه��م قويل« :ال��ذي ي�سمعني
يرفع يده» ،الأول �سريفع ،ثم الثاين ،ثم
تنتقل كالعدوى ،و�سي�صمت اجلميع.
ابن��ك �ضعي��ف ال�شخ�صي��ة؟ احل��ل:
امنحي��ه الثق��ة ،و�أعطي��ه م�س�ؤولي��ات،
و�أعطي��ه الأم��ان ،وال ت�شعري��ه ب�ضعف

رمي اخلياط

اإلتيكيت

• �أ�صول التعاطي يف �صالونات التجميل

نصائح تربوية ()2/2
�شخ�صيته ،و�أدخليه يف �أندية ريا�ضيّة،
فلها �أثر عجيب على النف�س واجل�سم.
طفلك يت�أتئ �أثن��اء النطق؟ امدحيه
و�أكرثي من ت�شجيعه ،وال ت�ضحكي على
ما يق��ول ،واعر�ضيه عل��ى اخت�صا�صي
نطق لتدريبه على ح�سن النطق.
طفلك ال يقبّل يدك وال ر�أ�سك؟ احلل:
ب��ادري �أنت بذلك ،حت��ى يقلدك� ،إىل �أن
يعتاد على ذلك.
ابن��ك �رسق؟ احل��ل :ال تنعتيه بكلمة
�سارق ،بل ان�صحيه على انفراد ،ودعيه
يرجع م��ا �أخذه ،وابحثي ع��ن الأ�سباب
الت��ي �أجل�أت��ه لل�رسق��ة وعاجليه��ا،
و�أ�شبعي احتياجاته املادية واملعنوية.
ابنك ظهرت علي��ه عالمات البلوغ؟
يج��ب �أن يعلّم��ه وال��ده �آداب الطه��ارة،
وعزّزا ثقته بنف�سه ،وال ت�سخرا من �شكله
و�صوته ،وبيّنا له �أنه �أ�صبح م�س�ؤ ًال عن

وت�ستوعبيه ،ف����إن مفتاح النجاح
هنا هو �إحراز تقدُّم من دون احلاجة
�إىل زوجك ،فهذا ي�ساعدك �أكرث على
�أن جتعليه ي�ساعدك يف جميع �أمور
املنزل.
فب���د ًال م���ن م�ضايقت���ه بك�ث�رة
الطلب���ات وحثّ���ه عل���ى ت���ويل
امل�س�ؤلي���ات يف املنزل معك ،عليكِ
�أن تقدّم���ي يد العون له وتفعلي له
�شيئ ًا يحتاجه وقد ن�سي �أن يفعله،
فه���ذا يكون له ت�أث�ي�ر ال�سحر على

زوجك ،ومن ثم �ستجدينه ي�ساعدك
دون �أن تطلبي.
اخلط���وة الرابعة :هن���اك قاعدة
تقول «جن���د امل���ر�أة يف املحن»،
فعلي���كِ �أن تتحلّي بال���ذكاء ،فكل
ليل���ة بد ًال م���ن �أن ت�ضعي جواربه
املت�سخة يف الغ�سالة ،اتركيها يف
مكانها ،ويف اليوم التايل �سيالحظ
هذا ،ويبد أ� ي�س����ألَ :
مل مل ت�ضعيها؟
فتحجّ جي ب�أنك ن�سي���تِ هذا و�سط
الكم من م�س�ؤليات املنزل ،وحتدثي
معه ب���كل هدوء و�أدب ،واعتذري له
�أي�ضاً ،وق���ويل له �إنك حتتاجني �إىل
امل�ساعدة منه ،وهذا لي�س بعيب.
فالرج���ل يحت���اج �إىل �أن ي�شعر
فق���ط باحتياج امل���ر�أة له ،فعندما
تطلب�ي�ن امل�ساعدة من���ه كنوع من
�أنواع التعاط���ف واحلب ولي�س من
باب تنفيذ الأمر �سيكون هو مرحّ ب
بهذا للغاية ،و�سيبد�أ يف م�ساعدتك
دون الطلب ،فالرجل بطباعه مغرور،
ولديه �إح�سا�س «الأنا» عايل ،حتى
و�إن تربيت على �أن تكوين م�ستقلة
ومعتمدة على نف�سك وال حتتاجني
�إىل م�ساع���دة ،فعلي���كِ ك��س�ر هذه
القاعدة مع زوجك.
اخلط���وة الأخرية :عن���د القيام
ب�س����ؤال زوج���ك ع���ن م�ساع���دة
وي�ستجي���ب لكِ  ،فال ب���د �أن تقدمي
له العون يف �ش���يء �آخر يحتاجه،
فامل�شاركة والتبادل منهج للزواج
النجاح ،فبعد تناول الغداء وم�سح
الطاول���ة اطلبي من���ه �أن ي�ساعدك
يف هذا بحجة �أنك تريدين احلديث
معه ،وبذلك يتغ�ي�ر روتني الزواج،
و�سيكون ه���ذا الروتني هو املعتمد
من قبلكما.

�سلوكه.
طفل��ك لديه ب��وادر �صعوبات تعلم؟
احل��ل :اعر�ضي��ه عل��ى اخت�صا�ص��ي
موثوق لدى جهة معتمدة فوراً ،لتدارك
ال�صعوبة قبل �أن تت�ضخم.
ابن��ك ب��د�أت تظه��ر علي��ه عالم��ات
الأنوثة؟ احل��ل :قللي احتكاكه بالبنات
بالت��درج ،ولي�صحبه والده �إىل جمال�س
الرج��ال ،ودرّب��اه عل��ى اخل�شون��ة
املعتدلة.
طفل��ك يعان��د ويبك��ي �أثن��اء
ا�ستيقاظ��ه؟ احل��ل :ام�سحي عل��ى ر�أ�سه
به��دوء ،وناديه ب�أحب �أ�سمائه ،واقرئي
�آية الكر�سي بهدوء ،بدل ال�رصاخ.
الإكث��ار م��ن �أ�سل��وب «�إن نف��ذتَ
كالم��ي ف�س�أعطي��ك نق��وداً �أو ح�لاوة»
يعلّ��م الطف��ل �أ�سل��وب االنتهازية ،ومن
بعدها الر�شوة اخلفية.

بقدر ما ترتاحني نف�سي ًا وج�سدي ًا بعد جل�سة
جتميلي���ة يف ال�صالون ،بق���در ما قد تقعني يف
�أخطاء؛ منها الإرادي ومنها العفوي غري املق�صود،
تطيحني بها بقواعد الإتيكيت وبامتنان القيمني
على املكان بك كزبونة.
اكت�شف���ي ما ه���ي الت�رصفات الت���ي يتمنّى
�أ�صحاب �صالونات التجيميل �أن تُقلعي عنها:
الت�أخّ ر عن املوعد :ب�شكل عام ،يُعترب الت�أخُّ ر
ع���ن املواعيد �رضب��� ًا ل�صلب قواع���د الإتيكيت
ي�سرتع���ي التربير واالعت���ذار ،فكيف ب�صالونات
التجمي���ل ،حيث تخلّف���ك عن الوق���ت املحدد
�سيحتّ���م ت�أخرياً يف املواعيد الأخرى� ،أو �سيُجرب
امل�س�ؤولني على حرمانك منه ..التزمي مواعيدك
قدر الإمكان كي تكوين من الزبائن الأف�ضل.
تخط���ي موعد زبون���ة �أخ���رى :الزبائن يف
�صالونات التجميل مت�ساويات ،حقيقة ال يجوز
�أن تغفل���ي عنه���ا� ،أو �أن حت�سبيها �أق��� ّل �أهمية.
بقدر النظر عن دوام تردّدك �إىل املكان والعالقة
الوثيق���ة التي جتمعك بالقيم�ي�ن فيه يجدر بك

احرتام الأدوار ،أ�مّ���ا يف حال قبلت �أن ت�أتي من
دون موعد م�سبق ،فعلي���ك �أن تقبلي باالنتظار
من دون تذمّر �أو الت�سبب بالإحراج لأحد.
الت��ص�رّ ف ب�أدوات و�أغرا����ض التجميل :حني
تبتعدي���ن كلي ًا ع���ن اعتبار �صال���ون التجميل
وك أ�نّ���ه منزلك �أو مكانك اخلا����ص ،تتوفّر عليك
�أخط���اء كثرية يف املقابل .ينزعج القيمون على
�صالونات التجميل ب�شكل عام من الزبونة التي
تغمّ����س �أ�صابعها بعلب املكي���اج �أو الكرميات
�أم���ام الزبائ���ن الآخرين ،م���ا قد ي�سب���ب له ّن
القرف واالنزعاج ،وم���ن الزبونة التي ال حترتم
خ�صو�صي���ة الزبائن الأخري���ات فتدخل الغرف
املغلقة وتطرح الأ�سئلة اخلا�صّ ة.
التو�سّ ���ل :ال �ش ّك يف �أن العين���ات املجّ انية
خم�صّ �ص���ة كي توزَّع عل���ى الزبائن ،لكن هذا ال
يعن���ي �أ ّن ال�صالونات ت�ستطيع �أن تعطيها كلها
لزبونة واح���دة .خذي يف االعتب���ار الغاية من
ه���ذه العيّنات ،فهي كناية عن م�ستح�رضات كي
جترّبها الزبون���ة من ث ّم ت�ش�ت�ري منها .اطلبي
العينات التي قد تبتاعني منها ،أل ّن حمل علبة
كاملة منها يعترب ت�رصّف ًا �سيئاً؛ كال�رسقة متاماً.
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ّ
أطعمة تجنبيها قبل العالقة الزوجية

هناك بع�ض الأطعمة التي ت�رضّ
بعالقتك احلميم���ة مع زوجك ،لذا
علي���كِ جتنّبها قب���ل الذهاب �إىل
اجلم���اع ،تعريف عليه���ا يف هذه
العجالة كي تتفاديها:
الفا�صولياء :تناوُل الفا�صولياء
قبل ممار�س���ة العالق���ة الزوجية
احلميمية اختيار غري موفَّق ،فمن
املع���روف �أن الفا�صولياء م�صدر
للغ���ازات ،وتعمل عل���ى ت�ضخُّ م
الأمعاء ،مم���ا يجعل���ك ت�شعرين
باالنتف���اخ ف���ور تناوله���ا ،وهذا
ورد وفق��� ًا لدرا�سات ع���دة نُ�رشت
يف جم�ل�ات متخ�ص�صة يف جمال
التغذي���ة .وحتت���وي الفا�صولياء
�أي�ض ًا عل���ى ال�سك���ر ،وهو عن�رص
�صعب اله�ضم ،مما يجعلك ت�شعرين
باال�ضطراب �أثناء ممار�سة العالقة.
املُحَ لِّي���ات اال�صطناعية :على
الرغم م���ن ع���دم احتوائها على
ال�سكريات ،ويكون معدل ال�سعرات
احلرارية فيها �صفراً ،لكنها حتتوي
على مكونات من ال�صعب ه�ضمها،
مث���ل «ال�سوربيت���ول» ،وال���ذي
يكون �سبب ًا رئي�سي��� ًا يف ال�شعور
باالنتف���اخ ،و�أي�ض��� ًا عليكِ جتنُّب
حللَويات قبل الذهاب �إىل
تن���اول ا َ
اجلماع ،فكرثة ال�سعرات احلرارية
فيها جتعل املعدة ثقيلة وممتلئة،
وهذا ي�ؤثر على العملية اجلن�سية.
الربوكل���ي :ين�ض���م الربوكلي
والقرنبيط �إىل فئ���ة الفا�صولياء،
كونه���ا حتت���وي عل���ى �سكريات
�صعب���ة اله�ضم ،والت���ي تعزز من
تكوُّن الغازات يف البطن ،وت�سبِّب
االنتفاخ .ووفق ًا للدرا�سات الطبية
الدقيق���ة ف�إن اجل�س���م يحتاج �إىل
ا�ستخ���دام بع����ض م���ن البكترييا
النافع���ة يف اجل�س���م ،والقرنبيط

والربوكلي يعمالن �ضد هذا ،فهما
يف���رزان «غ���از امليث���ان» ،الذي
يجع���ل اجل�س���م يتخل�ص منه عن
طريق �إخراج الغازات ،مما ي�سبب
الإزع���اج للطرفني �أثن���اء العالقة
الزوجية احلميمة.
اللحوم احلمراء :تناوُل �رشيحة
م���ن اللحم يب���دو وك�أن���ه ع�شاء
تف�ضل���ه الكثريات من
رومان�س���ي ِّ
الن�س���اء ،فتُع��� ّد لزوجه���ا ع�شاء
م���ن اللح���وم امل�شوي���ة ،ومن ثم

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرقام م���ن � 1إىل  9عامودي ًا و�أفقي ًا
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

يتوجّ هان للجماع ،لكن هذا اعتقاد
خاط���ئ ،فاللحوم احلمراء حتتوي
على الدهون التي ي�صعب ه�ضمها
ب�رسعة ،مم���ا يجعل���ك ت�شعرين
بالنعا�س واحلاجة �إىل اال�سرتخاء
والنوم.
البطاط���ا املقلي���ة :جمي���ع
امل�أك���والت الت���ي يت���م �إعدادها
با�ستخ���دام الزي���وت ت ؤ�ثّ���ر
بطريق���ة مبا�رشة عل���ى هرومون
«ت�ست�ستريون» ،مثل الهوت دوغ

9
10

�أفــقــي
 - 1هاج���م فج�أة  /معدن نبي���ل (ال يتفاعل مع العنا�رص
الأخرى)
 - 2املادة الرئي�سية يف لب اخل�شب وجدران اخللية  /عدد
�سنوات حياة االن�سان من يوم مولده حتى مماته

اجلبن���ة ٪75 :م���ن منتج���ات
الأجبان ت�سبّب غازات يف املعدة،
ه���ذا ما اكت�شفه العلم���اء م�ؤخراً،
فمنتجات الألب���ان عموم ًا حتتوي
عل���ى م���ادة «الالكت���از» ،التي
تت�سب���ب يف وجود الغ���ازات يف
املع���دة ،وي�صع���ب ه�ضمها ،مما
يعيق عملية اجلماع.
العلك���ة (اللبان) :ه���ي تحُ �سِّ ن
من رائحة الفم ،وجتعلك ت�شعرين
مبتعة عند تقبيل زوجك ،والعك�س
�صحي���ح ،ويلج��� أ� الكث�ي�ر م���ن
املدخنني �إىل ا�ستخدام العلكة قبل
«املمار�سة» حتى تختفي رائحة
ال�سجائ���ر التي تُزع���ج زوجاتهم،
لكن على العك����س متاماً؛ فتناول
العلك���ة قب���ل ممار�س���ة اجلماع
ي�ساع���د عل���ى تكوي���ن الغازات
وتعكري �صفو امل���زاج� ،إ�ضافة �إىل
�أنه عن���د تناول العلك���ة (اللبان)
ن�ضطر �إىل ابتالع كمية كبرية من
الهواء ،الذي يتحول فيما بعد �إىل
غازات مُ �رضّة.
م�رشوب���ات الطاقة :تت�سبب يف
رف���ع م�ستوى الطاق���ة يف اجل�سم
�رسيع���اً ،لكن���ه ينه���ار �رسيع��� ًا
�أي�ض���اً ،و�إىل م�ستوى �أقل من الذي
كان علي���ه قبل تن���اول م�رشوب
الطاق���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل ت�ضمّنها
الكافيني وال�سكر ،اللذين ي�ساهمان
يف حتدي���د م�ستوي���ات هرم���ون
«ت�ست�ستريون» وتقليل الرغبة يف
اجلماع.
الطعام املعلّ���ب :يحتوي على
ن�سب���ة كب�ي�رة م���ن ال�صودي���وم
والأم�ل�اح التي متن���ع تدفُّق الدم،
وال�سب���ب يف ذل���ك ه���ي امل���واد
احلافظ���ة التي حتتويه���ا ،ولذلك
يُن�صح بغ�سيلها جيداً قبل تناولها.

والبطاطا ،كم���ا �أن ت�ضمنّها مللح
كثري ي�ؤثر على الرجال امل�صابني
ب�ضغط الدم.
عرق ال�سو����س الأ�س���ود :وفق ًا
لدرا�سة طبي���ة حديثة ،ف�إن تناول
حل���وى الع���رق ال�سو����س الأ�سود
ت�ساع���د عل���ى جل���ب التغريات
الهرمونية الت���ي ب�إمكانها خف�ض
الدافع اجلن�سي لدى املر�أة والرجل،
لذا عليك جتنّبها اذا كنت تفكرين
يف «املمار�سة».

 - 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1تنت��ش�ر وتغطي  /جواب  /مت�أدب
1
يف �سلوكه وذو رفعة
� - 4ضم�ي�ر متكل���م  /منطق���ة مليئة
2
بالب�ساتني  /حرف نداء
 - 5ح�صيلة  /اال�سم القدمي للبحرين
3
 - 6مر�ض ال�سل
4
 - 7اال�س���م القدمي لعم���ان العا�صمة
االردنية يف الع�رص الروماين
5
 - 8هرب  /حطم
� - 9أول انتحاري يف التاريخ الذي هدم
6
املعبد عليه وعلى �أعدائه  /خميم يف
7
بريوت
 - 10حمتل���ون وم�ستغل���ون للأر�ض
8
والب�رش
عــمـــودي
 - 1حديق���ة �أ�شجار مثمرة  /ا�سم علم
مذكر مبعنى الأكرث �رشفا (معكو�سة)
 - 2البالبل  /مل�س
� - 3سحابات � /أعلنت �رسا
 - 4جب���ل �صغ�ي�ر � /أدوات حربي���ة
للوقاية من العدو

11

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 - 5انتف���اخ جل���دي  /يطلب���ه كل من وقع يف
م�شكلة  /تكلم عن الآخرين يف غيابهم
 - 6بلع الأكل بال م�ضغ  /حرف جر
 - 7م�صنوع من اجللد  /و�ضع �شيئا يف �رصة
 - 8خوف �شديد  /ربان املركب
 - 9ث���اين اكرب اباطرة املغ���ول ولد يف كابول
وتويف يف دلهي � /شجر رفيع وطويل للحماية
من الريح
 - 10اكرب حقل نفط كويتي  /ي�شعر باحلر
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كاريكاتير

قريبًا «يوتيوب» لألطفال ..بريء المحتوى
�أطلقت �رشك��ة «يوتيوب» تطبيق ًا جديداً
للأطف��ال ،يعم��ل عل��ى الهوات��ف الذكي��ة
و�أجهزة الكمبيوتر «اللوح��ي» ،ويركّز على
املحتوى الذي ينا�سب الأطفال ،وهو جماين
من املوقع اململوك ل�رشكة «غوغل».
يحم��ل التطبي��ق خ�صائ���ص وخدم��ات
حمبَّبة للأطفال ،و�أيقون��ات كبرية احلجم،
و�سيق��ف بح��زم �أم��ام العن��ف وال�ص��ور
الفا�ضحة.
التطبي��ق منف�ص��ل ع��ن تطبي��ق
«يوتي��وب» الرئي�سي عل��ى الهواتف،
ويتي��ح للآباء خ�صائ�ص ،مثل حتديد
مدة امل�شاهدة للأطفال.

و�أظهرت درا�سة ع��ن �أكرث املو�ضوعات
�شيوع�� ًا الت��ي يبح��ث عنه��ا االطف��ال على
الإنرتنت �أنهم ي�ستخدمون موقع «يوتيوب»
مل�شاه��دة �أف�لام الفيديو ،كم��ا ي�ستخدمون
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي لالت�ص��ال
بالأ�صدقاء.
وكان��ت �رشك��ة «�سيمانتي��ك» لأم��ن
الكمبيوتر �أعلنت ع��ن �أكرث مئة مو�ضوع
للبح��ث خالل الف�ترة من �شب��اط ومتوز
املا�ضي�ين م��ن خ�لال خدم��ة «�أونالين
فاميل��ي نورت��ون» ،الت��ي ت�ساع��د الأُ�رس
عل��ى الرقاب��ة عل��ى �أبنائه��ا ،وتراق��ب
ا�ستخدام الأطف��ال واملراهقني ،ووجدت

�أن �أك�ثر مو�ضوع��ات البحث �شيوع ًا على
الإنرتن��ت هو موق��ع «يوتي��وب» لتبادل
ملف��ات الفيديو التاب��ع ل�رشكة «غوغل»،
و�أي�ض�� ًا ال�شخ�صي��ة اخليالي��ة «فري��د
فيغلهورن» ،الذي يح��ب الأطفال ملفات
الفيديو اخلا�صة به ،والتي احتلت املركز
التا�سع.
وكان حم��رك البح��ث «غوغ��ل» ثاين
�أك�ثر مواق��ع البح��ث �شعبي��ة ،واحت��ل
«ياه��و» املرك��ز ال�سابع ،يف ح�ين احت ّل
موق��ع «في�سبوك» للتوا�ص��ل االجتماعي
املرك��ز الثاين ،وجاء «م��اي �سبي�س» يف
املركز اخلام�س يف القائمة.

فلسطينيون يبتكرون سترة لتخفيف معاناة المكفوفين
ابتك��ر ط�لاب يف جامع��ة «بوليتكني��ك فل�سط�ين» يف اخللي��ل
بال�ضفة الغربية �سرتة ميكن �أن تكون بدي ًال للع�صا التي ي�ستخدمها
املكفوفون من �أجل التما�س الطريق.
يقول الطالب �إن ال�س�ترة ت�ساعد �أ�صحاب الإعاقة الب�رصية يف
معرف��ة ما �إذا كان املكان الذي يتحركون فيه خالي ًا �أم فيه �أ�شياء
تعرت�ض طريقهم.
وذك��ر �أحد الط�لاب الذين �شاركوا يف م��شروع االبتكار اجلديد
�أن ال�س�ترة مزودة مبنظومة للتوجيه ال�صوتي للكفيف ،قائالً« :هذا
امل��شروع قدّم حلو ًال جدي��دة كلي ًا تختلف ع��ن امل�شاريع ال�سابقة،
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

فمثالً ،فكرة وجود احل�سا�س الأر�ضي هي فكرة نوعية وفكرة تطبَّق
لأول مرة يف هذا املجال ،بالإ�ضافة �إىل قدرة النظام وب�شكل فعال
عل��ى التوجي��ه ال�صوت��ي والتوجيه االهت��زازي ،وهذا �ش��يء فعال
�أي�ضاً».
وتعم��ل ال�سرتة بطاقة كهربائية م�ستم��دَّة من بطاريات جافة،
وفيه��ا �إنذار �صوتي يعمل عند ق��رب نفاد �شحنة البطارية ،ويحوّل
املنظوم��ة تلقائي ًا �إىل العمل يف و�ضع موف��ر للطاقة قبل نفادها،
وال�س�ترة م��زودة �أي�ض ًا مبنظوم��ة لت�شغيل الت�سجي�لات املو�سيقية
ميكن للم�ستخدم التحكم فيها ال�سلكياً.
هاتف01/666314 :

الـمــديــر ال ـف ـنـي :م ــالك مـح ـ ـفــوظ
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